COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI CITCAU

PLAN DE MĂSURI
al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în cazul producerii unor
poluări accidentale, precum şi planurile de prevenire şi combatere a
poluărilor accidentale de la folosinţele de apă potenţial poluatoare de pe
teritoriul comunei CITCAU
Principalele măsuri care se vor lua la nivel de comitet local pentru situaţii de
urgenţă, în cazul producerii unor poluări accidentale ale resurselor de apă de
suprafaţă şi subterane, sunt :
I.) Întocmirea listei unităţilor şi obiectivelor potenţial poluatoare de pe
teritoriul comunei (agenţi economici care folosesc în procesul productiv sau
manipulează substanţe periculoase, sau care au în administrare : iazuri de
decantare, depozite de deşeuri, platforme de depozitare a unor produse toxice,
hidrocarburi, alte deşeuri chimice, gropi de gunoi, etc. cu localizarea exactă a
acestora) – acolo unde este cazul. Această lista se regăseşte în cuprinsul Anexei nr.
1.
II.) În cazul producerii unor poluări accidentale, C.L.S.U. va lua următoarele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale :
1.- înştiinţarea operativă a Centrului operaţional din cadrul ISU al judeţului
Cluj şi a SGA Cluj, în cazul producerii unei poluări accidentale ;
2.- izolarea perimetrului ;
3.- identificarea sursei de poluare şi a cauzelor poluării ;
4.- identificarea tipului poluantului (natura poluării şi durata fenomenului) şi
evaluarea preliminară a impactului asupra mediului ;
5.- stoparea poluării, prin acţionarea rapidă şi eficientă a echipelor şi
mijloacelor de intervenţie calificate de la :
a) unitatea care a produs poluarea,
b) C.L.S.U.,
c) SGA Cluj, ISUJ Cluj, ori alte echipe, cu sprijinul C.J.S.U. Cluj ;
6.- cunoaşterea situaţiei hidrologice la momentul producerii poluării
accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum şi a laboratoarelor
de analize fizico-chimice şi biologice autorizate de organele locale să efectueze
analize privind calitatea apei ;
7.- concentrarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie la locul accidentului;

8.- întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval care pot fi afectaţi de
poluare şi înştiinţarea acestora asupra poluării. Această lista se regăseşte în Anexa
nr. 2. ;
9.- introducerea unor restricţii temporare la unii consumatori ;
10.- identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată
alimenta populaţia şi animalele ;
11.- identificarea şi cunoaşterea principalelor caracteristici ale barajelor,
derivaţiilor, etc. în scopul diluării concentraţiei poluantului, dacă situaţia impune
acest lucru ;
12.- neutralizarea poluării şi decontaminarea perimetrului.
III.) Formaţiile de intervenţie organizate de către C.L.S.U. pentru acţionarea
rapidă şi eficientă în cazul producerii unor poluări accidentale, sunt nominalizate în
Anexa nr. 3.
IV.) Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de combatere a poluărilor
accidentale, existente la C.L.S.U.
Notă : Capitolul ,,I” privind Materialele şi mijloacele de intervenţie pentru
combaterea efectelor poluărilor accidentale, se regăseşte în Fişierul nr. 13
intitulat STOCUL MINIM DE MATERIALE.
V.) Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale de la
folosinţele de apă potenţial poluatoare de pe teritoriul comunei Aghiresu –
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale .

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,

Ing.MURESAN CALIN

Anexa nr. 1.
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI CITCAU

LISTA
UNITĂŢILOR ŞI OBIECTIVELOR POTENŢIAL POLUATOARE
DE PE TERITORIUL COMUNEI CITCAU

Nr.
crt.

Unităţi şi obiective
potenţial poluatoare

Adresa
(localitatea, tel, fax)

Sursa de
poluare

-

-

-

-

Natura poluantului

-

Cursul de apă care
poate fi afectat
-

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
Primar,
Ing.MURESAN CALIN

Anexa nr. 2.
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI CITCAU

LISTA
UTILIZATORILOR DE APĂ DIN AVAL CARE POT FI AFECTAŢI DE POLUAREA ACCIDENTALĂ
ŞI ÎNŞTIINŢAREA ACESTORA ASUPRA POLUĂRII
Nr.
crt.

Unitatea
adm. – teritorială
(primăria)

Denumirea unităţii

Adresa

Telefon / fax

Profilul de
producţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Primar,
Ing.MURESAN CALIN

Anexa nr. 3.
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI CITCAU
FORMAŢIA DE INTERVENŢII
care va acţiona în cazul producerii poluărilor accidentale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Funcţia
Şef formaţie
Locţiitor
Membru
Membru
Membru

Numele şi prenumele
SIMON OVIDIU
MARINCUS DORU
TOMA SORIN
VADEAN ANDREI
VIMAN CRISTIAN

Adresa
CITCAU
CITCAU
CITCAU
CITCAU
CITCAU

Telefon

0746102204
0745903481
0745271104
0760995101
0784010427
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