CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.

Foaia de capăt cu lista de semnături;
Scurt memoriu de prezentare a localităţii (cu accent asupra resurselor de apă);
Dispoziţia primarului de constituire a comitetului pentru situaţii de urgenţă;
Dispoziţie primar de numire agent de inundaţii;
Componenţa nominală a comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea
unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei, a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de
la domiciliu, adresele de e-mail;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
7. Numerele de telefon şi fax ale permanenţei şi adresele de e-mail (primărie, poliţie, oficii
poştale etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
8. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase;
9. Codificarea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor
hidrologice;
10. Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip);
11. Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local;
12. Componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi repartizarea pe zone
inundabile;
13. Tabel cu mijloacele de intervenţie, cu nominalizarea unităţilor locale care le asigură şi
repartizarea acestora pe zone inundabile;
14. . Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se
stabileşte pe baza Normativului-cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a
apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată
localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul
acţiunilor operative de intervenţie;
15. . Planul de situaţie al localităţii la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000;
16. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial
poluatoare propriu unităţii administrativ-teritoriale;
17. Planul de măsuri 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 ;
18. Planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale instituţiilor şi agenţilor economici mai
importanţi situaţi în zona inundabilă, ale obiectivelor izolate, precum şi ale altor obiective
potenţial poluatoare;
ANEXE :
- Tabel evacuare plan
- Rapoarte operative ;
- Clasificarea localităţilor din punct de vedere al protecţiei civile ;
- Situaţia punctelor vulnerabile ce prezintă risc la inundaţii de pe raza comunei Citcau ;
- Lista utilizatorilor de apă din aval care pot fi afectaţi de poluarea accidentală ;
- Lista unităţilor şi obiectivelor potenţial poluatoare de pe teritorul comunei Citcau ;
- Lista marilor consumatori de apă de pe teritorul comunei Citcau ;
- Lista surselor de apă alternative de pe teritorul comunei Citcau care ar putea fi folosite in
perioada secetoasă .

