COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA GURASADA
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

89696

2

SATUL GURASADA

Cauzele
inundării

3

4
revărsare

20 gospodării, 60 ha teren
agricol,DJ 707 G Gurasada pârâul Gurasada
Dănuleşti Km 3+00 -8+00,
străzi(uliţe)
SATUL GOTHATEA râul Mureş
60 ha terenuri agricole
pîrîul Gurasada 23 gospodării, 65 ha teren
agricol ,străzi(uliţe)
SAT CÎMPURI220 ha teren agricol
SURDUC
râul Mureş

revărsare

89703

SAT BOIU DE JOS

pârâul Boiu

DC 156 Boiu de Sus -3,5 km,
1,00 teren agricol

viituri de pe
versanţi

89721

CĂRMĂZĂNEŞTI

pârâul Gurasada

7 ha teren agricol, DJ 707 G
km 6+00-6+00

revărzare

89785

ULIEŞ

pârâul Ulieş

6 gospodării,1,5 ha teren
agricol

revărsare

89767

89749

Avertizare hidrologica

Mărimi locale de
apărare

CA

CI

CP

F1

F2

F3

Amplasamen
t staţie
hidrometrică
avertizoare/p
ost
pluviometric
avertizor

Mărimi de apărare avertizoare

CA

CI

CP

F1

F2

F3

0254-648341/fax0254-648338,
e-mail
primar@comunagurasada.ro
Tel Poliţie 0254-648339 ,tel
Scoală 0254-648334

5

8

Timpul de
Lucrări
Asigurările de
propagare a hidrotehnice de
calcul şi de
viiturilor sau apărare existente - verificare ale
de
caracteristici/cur construcţiilor
concentrare sul de apă pe
hidrotehnice
a
care sunt
existente, cu
precipitaţiilo
amplasate.
debitele
r periculoase Caracteristici
aferente
de la postul
tehnice
(proiectate)
pluviometric
la obiective

COD ROŞU

7

COD PORTOCALIU

6

COD GALBEN

praguri critice la precipitaţii

240 ha teren agricol,situat în
Balta Tomi
220 ha situat în
Ţideaşcă,Sălcari,Dulceşti

râul Mureş

Număr telefon şi fax, e-mail la Amplasam
primărie, post de poliţie,
ent staţie
şcoală, etc
hidrometri
că locală

COD ROŞU

1

Curs de
Obiective aflate în zone de risc
apă/toate
la inundaţii şi accidente la
cursurile de apă
construcţii hidrotehnic
de pe raza
localităţii
(permanente
Surse de riscsau
la
inundaţii: avarii şi
accidente la
construcţii
hidrotehnice
(diguri, baraje),
exces de
umiditate

COD PORTOCALIU

Comitetul local

COD GALBEN

Cod
SIRUTA

25 l/mp/1 oră35 l/mp/1 oră50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore60 l/mp/3 ore80 l/mp/3 ore
9
Staţie
Hidrom.
Brănişca

10

11

12

13
12-23 ore

300

350

500

14

15

apărare de mal
L=0,835 km
AnPIF=1981
Deţinător SGA
Hunedoara

"

revărsare

"

revărsare
"

apărare de mal
L=0,7 km
AnPIF=2006
Deţinător SGA
Hunedoara

"
"
"

COD GALBEN -Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE.

COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor.Depasire COTE DE INUNDATIE;
COD ROSU -Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL;
2.Avertizare meteorologica COD VERDE -Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
COD GALBEN -Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati); exista risc de cresteri de deb
COD PORTOCALIU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri pe raurile mici ;
COD ROSU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri majore;
PRIMAR,

Nan Silviu

