ROMANTA

MINISTER|UL AFACBRTLOR INT'ERNE
II{STITUTIA PREFECTULUT _ JUDETUL NEAMT

COMITETUL JUDBTBAN PENTRU SITUATTI DE URGENTA

norAnAnn
privind aprobarea misurilor pentru prevenirea gi gestionarea operativd
a

situafiilor de urgenfi specifice sezonului rece

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfd Neam{:
Av6nd in vedere avertizarea meteorologicd COD PORTOCALIU nr. 4 din
17 .0I.2018 emisd de Administralia Nalionald de Meteorologie, referitoare la
v6ntul puternic qi ninsorile viscolite, care se vor instala in perioada 18.01.2018,
ora 01:00 - 18.01 .2018, ora 1'7:00;
in temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanla de Urgenld a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Nalional de Management al Situaliilor
de Urgenld;

HOTARASTB:

Art. 1. Se aprobd Planul de mdsuri in

vederea prevenirii Si gestiondrii
operative a situaliilor de urge'nld specifice sezonului rece, prevdzut in anexa 1 la
prezenta hotdrAre.

Art. 2. Se au in vedere prevederile Hotdr6rii CJSL nr. 2l din

20.10 .2017

.

Art. 3. Dupd primirea prezentei hotdrdri, primarii vor dispune intrunirea
comitetelor locale pentru situalii de urgenld in gedinlb extraordinard pentru a
stabili modalitatea de aplicare a mdsurilor din prezenta hotdrAre, la specificul
localitdlii.

Art. 4, Inspectoratul pentru Situalii de Urgenld ,,Petrodava"

aI judelului

Neam! va comunrcaprezerfta XrotdrAre autoritAfilor qi persoanelor interesate.

PRE$
PR
Vasile
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Nr. I
PiatraNeamlo 17 ianuarie 201t8

Anexd la HotdrArea nr. 1 din f7 .01.2018

I'LAN DB MASURI
in vederea prevenirii gi gestionirii operative

a
specifice sezonului rece

situafiilor de urgenfl

A. in aten{ia membrilor Ccrmttetutui naep
asigura continuitatea prezenlei in cazul activdrii Comitetului
Judelean pentru Situalii de Urgenfd.
Rdspund: Membrii Comitetului Judelean pentru Situalii de

1.

Veli

Urgen!5.

Termen:

Perioadamanifestdriifenomenului.
2. Toate efectivele Ministerului Afacerilor Inteme disponibile (Inspectoratul
pentru Situalii de Urgentd ,,Petrodava" al Judelului Neamf, Inspectoratul de
Polilie al Judelului Neam! qi Inspectoratul Judelean de Jandarmi Neam!) sd fie
pregdtite sd intervind in orice rnoment in sprijinul comunitdlii.
Rbspund: Inspectorul qef al Inspectoratului pentru Situalii de
Urgen!6,,Petrodava" al Judelului Neam!.
Inspectorul qef al Inspectoratului de Polilie al Judelului
Neam!.
Inspectorul qef al Inspectoratului Judefean de Jandarmi
NeanrL!.

Termen:

Perioadamanifestdrii fenomenului.
3. Autoritdlile competente (polilia rutierS, administratorii de drumuri) sd
dispund imediat inchiderea drumurilor publice, acolo unde situalia o impune.
Rdspund: Inspectorul qef al Inspectoratuiui de Polilie al Judelului
Neam!.
Preqedintele Consiliului Judelean Neam!.
$eful Sec{iei de Drumuri Nalionale Piatra Neamf a
Companiei Nalionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A.
Termen: Perioadamanifestdriifenomenului.
4. Acfionarea cu maximd celeritate a autoritSlilor competente pentru
deblocarea qi punereala addpost, in cel mai scurt timp, a persoanelor blocate pe
drumurile publice, mai ales in zonele inalte (muntoase).
Rdspund: Inspectorul qef al Inspectoratului de Polilie al Judelului
Neanl!.
Pregedintele Consiliului Judelean Neam!.
$eful Secliei de Drumuri Nalionale Piatra Neam! a
Companiei Nalionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A.
Inspectorul qef al Inspectoratului pentru Situalii de
urgerr!6,,Petrodava" al Judelului Neam!.
Expertul qef al Serviciului Salvamont Neam!.
Termen: Perioadamanifestdriifenomenului.

B. In atenlia Comitetelor Locale pentru Sit

in situatia in care jude{ul va fi
extremeo semnalate prin

vizat de fenomene meteorologice
informiri/aten{iondri/avertizdri

meteorologice, pe intreaga perioadl a manifestlrii fenomenului,
Preqedintele Comitetului Local pentru Situafii de Urgen{io va
rdspunde de luarea urmitoarelor misuri:
sediul primdriei, la aparr\ra
fenomenelor, conform prevederilor Ordinului ministrului administraliei qi
internelor nr. 736122.0-t'.2005 Ei Ordinului prefectului judefului Neam{ nr.

1. Instituirea serviciului de permanenld

la

22512005;
2. Atenlionarea populaliei din zonele vulnerabile;
3. Atenlionarea populaliei pentru evitarea deplasdrilor pe acele drumuri care

seimpunafiinchise;
4. Afisarea mesajelor de aten{ionarelavertizarc in locuri publice gi, in funclie
de posibilitdli, transmiterea pe canalul "info" al societSlilor de cablu;
5. Atenfionarea operatorilor economici sursd de risc privind obligativitatea
asigurdrii securitdlii in funclionare a instalatiilor;
6. Prealarmarea personalului, verificarea tehnicii qi a stocurilor de materiale
necesare acliunilor de deszdp ezire;
7. Pregdtirea pentru intervenfie a S.V.S.U qi a utilajelor/mijloacelor avute la
dispozilie pe plan local;
8. Punerea in aplicare & ,,Planurilor operative proprii de acliune pe timpul

iernii" pentru asigurarea circulaliei pe drumurile din

administrare, la

aparilia poleiului Ei/sau a cdderilor de zdpadd;

Mentinerea viabilitSlii drumurilor din administrare prin patrulare cu
utilaje qi prin combaterea poleiului;
10. Solicitarca intervenliei operative pentru combaterea poleiuluilinzdpezirir
drumurilor nalionale qi judelene, precum gi a celei a structurilor M.A.I.
pentru limitarea gi inlSturarea efectelor situaliilor de urgenfd, acolo unde
situafia o impune, prin "Il2";
1 1. Pregdtirea spaliilor iro care poate fi asiguratd cazarea qi hrbnirea
persoanelor blocate in trafic sau afectate de fenomenele meteorologice

9.

periculoase;
12. Sprijinirea intervenliei pentru gestionarea situaliilor de urgenfd;
13. Intocmirea qi transmiterea de rapoarte operative cu privire la orice
situatie de urgenld produs6,, la Dispeceratul I.S.U. ,,PETRODAVA" al
judefului Neamf. Pentru operativitate, mai fufii se informeuzd telefonic
Dispeceratul I.S.U. Neaml, in cel mui scurt timp, inclusiv prin utilizaree
numdrului unic de urgenld ,,112", cu privire la efectele fenomenelor
meteorologice periculoase, ulterior urmdnd sd intocmi{i ;i sd transmiteli
rapoartele operative.

