COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
AL COMUNEI CITCAU

PLAN DE MĂSURI
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în caz de secetă hidrologică, precum şi planurile de
restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, de la utilizatorii de apă posibil a fi afectaţi, sau
care prezintă un potenţial de impurificare ridicat
Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, are ca obiect stabilirea restricţiilor temporare
în folosirea apelor, în situaţiile în care, din cauze obiective, debitele de apă autorizate, nu pot fi asigurate
tuturor folosinţelor.
Având în vedere faptul că seceta hidrologică se poate produce oricând (vara / iarna), că afectează în
general spaţii întinse şi un mare număr de comunităţi umane (populaţie, animale şi agenţi economici din
industrie şi agricultură, fondul forestier, etc.), că în unele cazuri se poate asocia cu poluările accidentale
şi ţinând cont de faptul că populaţia reprezintă ultima categorie de utilizatori de apă căreia i se aplică
restricţii, la nivelul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, se vor lua următoarele măsuri :
1.) Întocmirea listei cu toţi marii consumatori de apă de pe teritoriul comunei (agenţii economici
care utilizează mai mult de 0,2 l./sec.), cărora li se pot aplica restricţii în perioadele secetoase
(acolo unde este cazul) - Această listă se regăseşte în cuprinsul Anexei nr. 1.
2.) Verificarea măsurilor luate de către beneficiarii folosinţelor de apă (agenţii economici) de pe
teritoriul comunei
a.) în faza premergătoare impunerii restricţiilor :
- eliminarea pierderilor şi a risipei de apă ;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate ;
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau alte surse ;
- reutilizarea şi refolosirea posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă;
- organizarea reviziilor şi reparaţiilor ;
- asigurarea funcţionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate ;
- prelungirea conductelor de aspiraţie cu sorburi sub nivelele minime ;
- executarea de lucrări de curăţire şi adâncire a albiilor în zona captărilor ;
- dirijarea curentului de apă către prize ;
- verificarea instalaţiilor de recirculare a apei ;
- la irigaţii se va suplimenta planul de udări pentru a se crea rezerve în sol ;
- executarea unor bazine de captare săpate sub fundul albiei ;
- realizarea unor baraje simple pe firul pâraielor.
b.) verificarea aplicării măsurilor în perioada de restricţie :
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu debitele restricţionate ;
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor agregate de pompare aferente culturilor excluse de la
irigaţii ;
- limitarea la valorile restricţionate a debitelor prelevate din sursele de apă ;
- exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de epurare strict la capacitatea şi condiţiile stabilite.
3.) Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, de la utilizatorii de apă posibil a
fi afectaţi, sau care prezintă un potenţial de impurificare ridicat .

4.) Întocmirea listei cu sursele de apă alternative de pe teritorul comunei, care ar putea fi utilizate
în perioadele secetoase pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor
5.) Modul în care se asigură concret alimentarea cu apă potabilă a populaţiei
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Anexa nr. 1.
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI CITCAU

LISTA
marilor consumatori de apă de pe teritoriul comunei CITCAU
(agenţii economici care utilizează mai mult de 0,2 l./sec.)

Nr.
crt.

Denumirea unităţii

1.
2.
3.
4.
5.

-

Adresa
(localitatea, tel, fax)

Sursa de apă din care Debit mediu prelevat
(l./sec.)
se face alimentarea
(cursul de apă /
subteran)
-
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-
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Anexa nr. 2.

LISTA
surselor de apă alternative de pe teritoriul comunei CITCAU
care ar putea fi utilizate în perioadele secetoase

Nr.
crt.

Denumirea sursei

Localizare
(localitatea, strada)

Debit mediu
( l./sec.)

1.

FANTANA-PUT(FOSTA ALIMENTARE
CU APA)A COMUNEI

CITCAU

75

Numărul mediu de
familii care pot fi
alimentate
731

2.
3.
4.
5.
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