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R.OMANIA

w

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECTULUI _ JUDETI-IT, NEAMT
-INSTITUTIA
COMITETUL JUDETEAN

PENTRU SITUATiI NU UNCNITN

HOTARARE

privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor
de api,
realizarea qi intrefinerea ganfurilor gi rigolelor din localitifile judefului
Neamfo in vederea asiguririi sec{iunil,or de scurgere a apelor
mari
comitetul Judefean pentru Situafii de urgenfi Neamf,
Avand in vedere prevederile art. 29,35,36 gi 37 din Regulamentul privind

gestionarea situaliilor

de

urgenld generate d.e inundalii,

meteorologice periculoase, aceidente

la

fenomene

construclii hidrotehnice si poludri

qccidentale pe cursurile de apd poludri
marine tn zona costierd, aprobat prin
si
Ordinul comun al ministrului mediului gi pddurilor qi ministrului
administratiei
gi internelor nr. 1422/19212012;

in

temeiul prevederilor art. 22,

lit. b) din ordonanla de (Irgenfd a

Guvernului nr' 21/2004 privind Sistemul Nalional de Management
al Situatiilor
de urgenld, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARAgTE:

Art' 1. Se aprobd, Prograntal pentru salubrizarea cursurilor de qpd,
realizarea pi tntrelinerea sanlurilor si rigolelor din locatitdyite judelului
Neaml, tn vederea asigurdrii secliunilor de scurgere a apelor
mari,prevdzut in
Anexa la pr ezenta hotdrdre.

Art' 2'

Primarii vor convoca,

in

qedinld extraordinar6, de inclat6,
cornitetele locale pentru situalii de urgenla in
vederea stabilirii masurilor
specifice de aclucere la indeptrinire a preveder:ilor prezentei
h.otdr6ri.
Art' 3' l'lerealizarea misurilor de salubrizare degajare

a eursurilor de
ryi
apb permanente gi nepermanente de obstacolele
care pot impiedica curgerea
apelor se va sancliona conform prevederilor legale.

Att' 4' Primarii, in calitatea lor de preqedinli ai comitetelor locale
pentru
situalii de urgen!6, vor asigura intocmirea gi transmiterea

la

Dispeceratul

Inspectoratului pentru Situalii de urgenld
,,petrod ava,, arjude,tului Neam!, la fax
4n32116661023321r213 sau telefon 02332168rs102i3216816
qi la Sistemul de
Gospoddrire a Apelor Neam!, tellfax 0233213970,
de rapoarte operative
despre orice situafie de urgenfd prc,dusi, efectele
acesteia qi mdsurile intreprinse
pe plan local (conform anexei din

ordinul comun al rninistrului Administraliei

qi

Internelor qi ministrului Mediului gi Pddurilor nr.
19211422 dinzlr2),precum qi
solicitdrile de sprijin.

Art' 5. Inspectoratul

pentru Situalii de Urgen!6 ,,petro dava,, al judefului

Neam! va transmite prezenta hotdrdre instituliilor qi persoanelor
interesate.

PRE$EDINTE,
PREFECT

Nr. 5
Piatra Neamf,28 martie 201g

MINISTERUL AF'ACERILOR INTERNE
_
^^I-NSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL NEAMT

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATiI NN UNCNNTA
Anex6 la Hotirfirea nr. 5 din 29.03.201g

PROGRAMUL

pentru salubrizarea cursurilor de apd, realizarea tntre{inerea
gi
;i
rigolelor din locatitdlite iudelatai Neumy, tn vederea asigurdrii sanlurilor
sec(iunilor de
scurgere a upelor mari

1' Informarea operatorilor economici gi a populaliei privind

interziperea

depozitdtii materialelor qi degeurilor de orice fel pe malurile
cursurilor de apd
sau in locuri neamenajate qi neautorizate, precum pi
despre sanc{iunile ee se
aplicd in canil nerespectdrii acestor reguli.

Rdspund: Directorul Sistemului

Termen:

de Gospoddrire a Apelor Neam!;

Preqedinlii comitetelor locare pentru situalii de urgen{d.
30,03.201g.

2'

Consiliui Judetean Nearn! qi consiliile locale vor analiza situalia
existentd in zona de competenfd privind colectarea gi
depozitarea degeurilor gi
vor identifica qi aproba soluliile de urgenfd pentru asigurarea colectdrii,
transportului qi depozitdrii degeurilor, in conformitate cu prevederile
ordonanlei
Guvernului Romdniei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospod6rirea
localitdlilor urbane qi rurale.

Rdspund: ConsiliulJudeleanNeam!;

Termen:

Consiliile locale din judeful Neam{.
12.04,2018,

3. Salubrizarea qi

degajarea

cursurilor

de apd permanente qi

nepefinanente de obstacolele care pot impiedica curgerea
apelor (materialul

lemnos qi degeurile din albiile cursurilor de apd,, de pe maluri qi
din zonele
inundabile, precum qi din apropierea podurilor qi podelelor de pe
acestea).
Rbspund:

Pregedin!;ii comitetelor locale pentru situalii de urgen!6;

Directonrl Sistemului de Gospoddrire a Apelor Neam!.
Termen:

12.04.20"18.

4.

Asigurarea secfiunii de curgere a podurilor qi podelelor qi curdlarea
qanfurilor qi rigolelor de scurgere a. apelor pluviale,

Rdspund:

Termen:

Preqedin!:ii comitetelor locale pentru situa{ii de urgenla.
12.04.2Q18.

5' Desfiinlarea construcliilor provizorii de traversare a cursurilor de apd.
Rbspund: Preqedinlii comitetelor locale pentru situalii

Termen:

de urgenfd.

12.04.2018.

6.

Completarea stocului de materiale
$1 mijloace pentru intervenlia in
situaliile de urgenld generate de inundatii 9i fenomene hidrometeorolosice
periculoase.
Rbspund:

Pregedintii comitetelor looaie pentru situalii de urgenld;
$efii serviciilor voluntare pentru situalii de urgen!6"

Termen:

13.04.2018.

'

Efectuarea de controale la persoanel e fizice gi juridice care desfdgoard
activitdli in domeniul explo atdrii forestiere, in vederea verific6rii
modului de
gestionare a deqeurilor rezultate in unna proceselor tehnologice
gi amenajarea
platformelor primare de prelucrare gi depozit are a masei lemnoase.
Informarea
Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgenld, in scris, la finalizarea
ac{iunii.
7

Rdspund: $eful G6rzii

Forestiere Judelene Neamt;

Directorul Direcfiei Silvice Neamf;
ocoalele private de pe teritoriul judefului Neam!;
comisarul qef al comisariatului Judelean Neamt al
Gdrzii Naliionale de Mediu.

Termen:

31.05.2018.

8. Pregdtirea populaliei

pentru a cunoagte regulile de comportare in caz
de inundalii qi alte situalii de urgenfd, preaum qi antrenarea acesteia pentru a
parlieipa la acliunile de prevenire.

Rdspund: Pregedinfii comitetelor locale pentru situalii de urgenld.

Termen:

12.04.2018.

9.

Executarea unor acfiuni de salubrizare a localitSlilor, in cooperare: cu
alte organizalii (ONG-uri, asocialii, fundalii etc.).

10.

Rdspund:

Preqedin!;ii comitetelor locale pentru situalii de urgenld;

Termen:

13.04.2018.

Administratorii drumurilor nalionale

qi drumurilor judefene vor

asigura salubrizarea ganlurilor gi a zonelor de siguranld ale drumurilor, precum

qi a parcdriior din administrare, in extravilanul localitSfilor, qi vor

asigura

degajarea materialului antideraparft din punctele de depozitare temporard situate
pe aceste categorii de drumuri.

Rdspund: $eful Secliei Drumuri Nalionale Piatra Neam!
C.N.A.I.R.;
Administratorul special al S.C. DRIJPO NEAMT S.A.

Termen:

13.04.2018.

a

