COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ GURASADA
MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Măsuri pentru
avertizareaalarmarea
populaţiei la
primirea
avertizărilor
hidrologice şi
meteorologice
-locul în care este
amplasat mijlocul de
alarmare:
SEDIUL
PRIMARIEI
GURASADA

-semnalul folosit
pentru alarmarea
populaţiei:
SIRENĂ

-responsabilităţi
pentru acţionarea
mijloacelor de
alarmare :

VICEPRIMAR
MARIŞ DANIEL
VIOREL

Măsuri la atingerea:

Măsuri la atingerea:

Măsuri la atingerea:

-cotei de atenţie CA
-cotei de inundaţie CI
-faza I de apărare la diguri şi -faza a II a de apărare la diguri şi gheţuri
gheţuri
-praguri de avertizare la precipitaţii
-praguri de avertizare la
precipitaţii
COD GALBEN
COD PORTOCALIU

-cotei de pericol CP
-faza a III de apărare la diguri şi
gheţuri
-praguri de avertizare la precipitaţii

-Avertizarea populatiei din
zone potenţial afectabile din
revărsări de pâraie locale,
revărsări
de
văi
nepermanente, scurgeri de pe
versanţi.
-Indepărtarea
materialului
lemnos şi a deşeurilor din
albiile şi de pe malurile
cursurilor
de
apă
şi
asigurarea scurgerii apelor
pluviale prin şanţuri şi rigole.
-Îndepărtarea
materialului
lemnosrezultat
din
exploatarea
lemnului.
Supravegherea cursurilor de
apa.
-Elaborarea şi transmiterea,
conform
fluxului,
a
rapoartelor operative privind
efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase.

-Avertizarea populatiei din toate
localitatile apartinatoare.
-Convocarea în şedinţă extraordinară,
CLSU.
-Asigurarea permanenţei la primărie
cu personal instruit.
-Transportul materialelor, mijloacelor
şi forţelor de intervenţie în zonele
critice.
-Acţionarea motopompelor pentru
evacuarea apei acumulate din
subsolurile locuintelor.
-Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor
pentru evacuarea populaţiei şi
animalelor.
-Ancorarea, de către unităţile de
exploatare, a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formaţiunilor
torenţiale şi pe drumurile forestiere.
-Supravegherea
permanentă,
a
cursurilor de apa, mici, a sectiunilor
de scurgere a podurilor si podetelor.
-Evacuarea populaţiei şi animalelor
din zonele afectate.
-Asigurarea hranei şi apei pentru
populaţia şi animalele evacuate.
-Asigurarea asistenţei medicale .

-Avertizarea populatiei , cu prioritate a celei
aflate in zone de risc la inundatii.
-Convocarea, în şedinţă extraordinară, a
CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se
impun.
-Asigurarea permanenţei la sediul primăriei
cu personal instruit precum si a bunei
functionari a mijloacelor de comunicatii.
-Pregătirea materialelor şi mijloacelor de
intervenţie operativă şi transportul lor în
zonele critice.
-Pregătirea spaţiilor pentru eventuale
evacuări ale oamenilor şi animalelor.
-Ancorarea, de către unităţile de exploatare,
a depozitelor de material lemnos aflate în
zona formaţiunilor torenţiale şi pe
drumurile forestiere.
-Informarea periodica a cetatenilor asupra
masurilor intreprinse, precum si a celor
necesare a fi luate in continuare.
-Supavegherea permanentă a cursurilor de
apa, zonelor endemice de producere a
blocajelor de gheţuri, sectiunii podurilor si
podetelor.
-Participarea alaturi de detinatorii de
constructii hidrotehnice la lucrarile de
interventie operative.
-Evacuarea populaţiei şi animalelor, după
caz.
-Elaborarea şi transmiterea rapoartelor
operative, conform fluxului informaţional.

PRIMAR:
NAN SILVIU

Măsuri după ieşirea din
starea de urgenţă

Componenţa
Responsabilitati
Serviciului
privind evacuarea
Voluntar pentru
populatiei, a
Situaţii de Urgenţă
transmiterii
fluxului
informational

Lista podurilor şi
podeţelor cu
secţiuni de
scurgere
subdimensionată
la care se asigură
supraveghere
continuă

COD ROSU
-Evaluarea preliminara
a pagubelor produse de
inundatii si participarea
in comisiile numite de
prefecti pentru validarea
evaluarii.
-Avizarea
Proceselor
Verbale de calamitati
intocmite de detinatorii
de
constructii
hidrotehnice cu rol de
aparare
impotriva
inundatiilor.
-Elaborarea Rapoartelor
de
Sinteza
privind
efectele
fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase, in maxim
20 de zile de la
incetarea fenomenelor si
transmiterea
acestora
conform
fluxului
informational.
-Executarea de lucrări
pentru
îndepărtarea
urmărilor inundaţiilor

Sef. S.V.S.U
Gurasada Morariu Dorin
Satul Gurasada
Sef echipă
Mariş Daniel
-Lupsa Nicolae
-Buştea Cristian
-Flore Lorin
-Hanta Ioan
-Crăciun Dan
-Haida Sorin
-Marian Dorin
Satul Gothatea
Sef echipă
Orşa Cornel
-Ciurlea Ioan-Vasile
-Orşa Eugen-Avel
-Pintilie Ghe.
-Crăciun Remus
Satul Ulieş
Sef echipă
Burza Mircea
-Curea Dorin
-Catelina Nicolae
-Suba Romi
- Cărmăzan Petrişor-Oactv.
Satele Cîmpuri- Surduc
şi Cîmpuri de Sus
Sef echipă
Popa Nicolae
-Biriş Simion
-Mihu Dănuţ-Viorel
-Lupaş Ionel
-Firoanda Ionel -Marinel
Satele Vica şi Runcşor
Sef echipă
Andrica Ion
-Iacob Titus
-Crăciun Sabin
-Neag Iulian
-Neag Tiberiu
Satele Boiu de Sus şi Boiu
de Jos
Şef echipă
Andrica Doinel
-Medre Emil
-Bota Aleodor
-Crăciun Gheorghe
-Bota Mihai-Claudiu
Satele Cărmăzăne.şti
Dănuleşti
Şef echipă
Coste Petrişor
-Duciuc Vasile
-Chiran Teodor
-Bota Anton
-Bota Ionel

Responsabil
evacuarea
populaţiei:
primar
NAN SILVIU
Responsabil
asigurarea
permanenţei:
viceprimar
MARIŞ
DANIEL
VIOREL
Responsabil cu
transmiterea
rapoartelor
zilnice operative
şi a rapoartelor
de sinteză cu
evaluarea
pagubelor:
şef . SVSU
Morariu Dorin

Poduri :
Situate pe DJ
707G Gurasada –
Dănuleşti
-un pod la Km 3
situat la
intersecţie cu
Valea Vcii
-Un pod la km 5
situat la
intersecţia cu
Valea Boiu de Jos
-un pod la km 7
situat la
intersecţia cu
Valea
Cărmăzăneşti
Podeţe : Situate
pe Dc 156 Boiu
de Sus
-6 podeţe situate
între Boiu de Jos
şi Boiu de Sus
Situate pe 157 şi
158 Vica şi
Runcşor
-4 podeţe situtate
între Vica şi
Runcşor
-un podeţ situat
pe DJ 707 G în
satul Cărmăz. la
km 9 .
Total :
3 poduri ;
11 podeţe ;

