CONŢINUTUL PLANULUI
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al
comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de
urgenţă

A. - Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc
planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de
apă, care au următorul conţinut:
1.) Foaia de capăt, cu lista de semnături;
2.) Cuprinsul planului;
3.) Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
4.) Componenţa nominală a Comitetului comunal, cu precizarea unităţii la care sunt
încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu,
adresele de e-mail;
4.1.) Principalele atribuții ale comitetului local, ale centrului operativ,ale primarului și ale
agentului de inundații;
5.) Numerele de telefon, fax și adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie
etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
6.) Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva
inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
7.) Semnificația codurilor de culori, conform procedurilor de codificare a Informărilor,
Atenționărilor și Avertizărilor meteorologice și hidrologice;
8.) Tabel cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip
.xls, prezentat în format digital şi imprimat), care să conțină:
- numărul curent;
- codul SIRUTA;
- Comitetul local (comuna şi toate satele aparţinătoare – satele în care s-au produs
inundații) pe fiecare bazin hidrografic din judeţ; / Nu este cazul.
- localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii:
permanente şi nepermanente, inclusiv formaţiunile torenţiale – cele care au produs
inundații, alte surse de risc: avarii sau accidente la barajele C şi D care pot conduce la
inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate);/ Nu este cazul.
- numere de telefon, fax, adresele de e-mail, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;
- amplasament staţie hidrometrică locală;
- mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri, cu codurile de culori
aferente); / Nu este cazul.
- amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală); Nu este cazul.
- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor de
atenţie, inundaţii şi de pericol (COD GALBEN, COD PORTOCALIU, COD ROŞU); Staţia
meteorologica si ISU Cluj.
- timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la
obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare până la
localitate;
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- denumirea obiectivelor aflate în zone de risc la inundaţii (zonele inundabile) pentru fiecare
curs de apă, formaţiune torenţială, accident la baraj C şi D, zone cu exces de umiditate –
pe fiecare sat în parte : nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective
economice, obiective culturale, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz,
energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, zone protejate, surse de
poluare;
- construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente pe fiecare curs de apă, cu
caracteristicile tehnice și punctele critice : diguri sub cotă proiectată, zonele cu tasări sau
şleauri, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanclor, zone cu breşe, zone cu
eroziuni active de mal care pun în pericol stabilitatea liniei de apărare sau a unor zone
locuite şi obiective economice, baraje și diguri cu deficiențe ale uvrajelor, cursuri de apă
colmatate, etc.; Nu este cazul.
- probabilitatea de inundare de calcul cu debitul aferent şi reală (dacă aceasta a fost
determinată prin studii recente); Nu a fost cazul.
- în josul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a
codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;
- tabelul este semnat de preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
9.) Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:
- măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi
hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea
sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;
- măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de
apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - COD GALBEN;
- măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a
II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - COD PORTOCALIU;
- măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a
III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - COD ROŞU;
- măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;
- componenţa Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; nominalizarea şefului
Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii;
- responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea
populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care
asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea Rapoartelor operative zilnice,
care se transmit la Centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă şi Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor);
- lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură
supravegherea permanentă pe timpul apelor mari;
9.1.) Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se
asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari;
9.2.) Componenţa Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; nominalizarea şefului
Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii;
10. Tabel cu mijloacele de intervenţie care pot fi asigurate de către agenţii economici
locali;
11.) 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;
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11.1.) Convenție de colaborare cu operatorii economici din zonă pentru acordarea
sprijinului în situații de urgență.
12.) Planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, inclusiv în format digital, la scara
1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General sau
aşa cum reiese din ortofotoplanurile rezultate în urma zborurilor pentru cadastrul terenurilor
agricole), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din
revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi
indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonele cu
poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare
preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;
13.) Lista barajelor acumulărilor de categoria C şi D (lacurile cu folosinţă piscicolă, de
agrement sau de interes local), care pot pune în pericol localităţi la ape mari.
14). Plan de măsuri în caz de secetă hidrologică al comitetului local pentru situaţii de

urgenţă, 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
15).Raport operativ privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculo
16).Raport de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la
construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice
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SE APROBĂ :
Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Cluj
Preşedinte,
Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Ioan VUȘCAN

JUDEŢUL CLUJ
Consiliul local al
comunei AITON
Comitetul comunal pentru
Situaţii de Urgenţă AITON

.………………………
Prefectul judeţului Cluj

PLAN DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE
AL COMUNEI AITON
PERIOADA : 2014 - 2017

Avizat :

Avizat :

GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, din cadrul C.J.S.U. Cluj
Coordonatorul Grupului de Suport Tehnic,
Director Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
,,Avram Iancu” al Judeţului Cluj

Ing. Ioan CURT

General de Brigadă, Vasile ȘOMLEA

………………..

Verificat :
Grupul de suport tehnic pentru gestionarea
Situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
din cadrul C.J.S.U. Alba
Coordonatorul Grupului de Suport Tehnic,
Ing. Marcela CREŢU

………………..
Director S.G.A. Alba

Inspector şef,

………………

Întocmit :
Comitetul comunal pentru
Situaţii de Urgenţă AITON
Preşedinte,
Nicolae FĂGĂDAR

………………
Primarul comunei AITON

CONŢINUTUL PLANULUI

1. Foaia de capăt cu lista de semnături ;
2. Cuprinsul planului ;
3. Dispoziţia primarului de constituire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă ;
4. Componenţa nominală a comitetului local pentru situaţii de urgenţă ;
4.1.
Atribuțiile comitetului local, ale centrului operativ, ale primarului și ale
agentului de inundații ;
5. Numerele de telefon, fax și adresele de e-mail ale permanenţei ;
6. Schema fluxului informaţional operativ-decizional ;
7. Semnificația codurilor de culori ;
8. Tabel cuprinzând date caracteristice de apărare ;
9. Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local ;
9.1.
9.2.

Lista podurilor şi podeţelor ;
Componenţa Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ;

10. Tabel cu mijloacele de intervenţie ;
11. Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente ;
11.1.

Convenție de colaborare ;

12. Planul de situaţie al localităţii ;
13. Lista barajelor acumulărilor de categoria C şi D: Baraj Rediu
14. Plan de măsuri secetă
15. Stocul minim de materiale
16. Raport Operativ
17. Raport de sinteza

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA AITON
-CONSILIUL LOCAL-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aiton Str. Principală nr. 419/A ; telefon / fax : +40-264-310400 , +40-264-310404
E-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com

DISPOZIŢIA
NR. ……/……2013

Domnul FĂGĂDAR NICOLAE, PRIMARUL COMUNEI AITON din jud.CLUJ
Analizând referatul d-nei GHERMAN ALINA-MARIA Șef SVSU/Inspector situaţii de urgenţă,
privind necesitatea actualizării componenței Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă și a
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă cu activitate temporară ;
Având în vedere prevederile :
 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 ;
 H.G. nr. 846 / 2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al
riscului la inundații pe termen mediu si lung ;
 Ordinului comun nr. 1422/192 din 2012, al ministrului mediului şi pădurilor
și al ministrului administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră ;
 H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă ;
 Ordinului nr. 330/44/2.178/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor
climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Manualului Primarului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă
hidrologică şi a Manualului Prefectului pentru managementul situaţiilor de
urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică ;
 Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
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DISPUNE:
Art. 1. – Se reorganizează Comitetul comunal pentru Situaţii de Urgenţă, în
următoarea componenţă :
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Funcţia în comitet
Preşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru

5.
6.

Membru
Membru

7.

Membru

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

15.
16.

Membru
Membru

17.
18.

Membru
Membru

19.

Membru

20.
21.
22.

Membru
Consultant
Consultant

Numele şi prenumele
FĂGĂDAR NICOLAE
STAN VASILE
BUDAI BELA
GHERMAN
ALINA-MARIA
ROTARIU CRISTIAN
GHERMAN
FLAVIU HORAŢIU
PASCAL DANIELA
MIHAELA
FĂGĂDAR ALINA
FĂGĂDAR DANIELA
RUS AURELIA
BONDOI TRAIAN
BŰKŐS ŞTEFAN
CHIOREAN NICOLAE
DRAGOSTE
LIVIU-IULIU
DUCA EMIL
LAZĂR ADRIANTRAIAN
RETI ŞTEFAN
UNGURIANU
CONSTANTINCRISTIAN
ZUGRAV STAN
MIHAELA MARIA
NAGY FRANCISC
TUŞA NICOLAE
GIURGIUMAN BOGDAN

Funcţia la locul de muncă
Primarul comunei Aiton
Viceprimarul comunei Aiton
Secretarul comunei Aiton
Șeful SVSU/Inspector situaţii de
urgenţă
Şef Post poliţie comuna Aiton
Director Şcoala Generală Aiton
Medic dispensar comuna Aiton
Agent agricol comuna Aiton
Contabil Primăria Aiton
Bibliotecar-Primăria Aiton
Consilier-Consiliul Local Aiton
Consilier-Consiliul Local Aiton
Consilier-Consiliul Local Aiton
Consilier-Consiliul Local Aiton
Consilier-Consiliul Local Aiton
Consilier- Consiliul Local Aiton
Consilier- Consiliul Local Aiton
Consilier- Consiliul Local Aiton
Asistent Social –Primăria Aiton
Muncitor/Guard-Primăria Aiton
Ing.agricol SC.Transavia SRL
Ing.agricol SC.Basis SRL

Art. 2. – Se reorganizează Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă cu activitate
temporară al Comitetului comunal Aiton pentru Situaţii de Urgenţă, în următoarea
componenţă :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funcţia în cadrul
Numele şi prenumele
Centrului Operativ
Şeful
Centrului STAN VASILE
Operativ
Locţiitor
GHERMAN
ALINA-MARIA
Membru
BUDAI BELA
Membru
ROTARIU CRISTIAN
Membru
FĂGĂDAR ALINA
Membru
FĂGĂDAR DANIELA
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Funcţia la locul de muncă
Viceprimarul comunei Aiton
Șeful SVSU/Inspector situaţii de
urgenţă
Secretarul comunei Aiton
Şef Post poliţie comuna Aiton
Agentul agricol Primăria Aiton
Contabil Primăria Aiton

Art. 3. - Se atribuie funcția de ”agent de inundații” d-nei GHERMAN ALINA
MARIA, șef SVSU/Inspector situaţii de urgenţă.
Art. 4. - Se numește Comisia de constatare și evaluare a pagubelor generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice și
poluări accidentale pe cursurile de apă, în următoarea structură și componență :
Nr.
crt.
1.
2.

Funcţia în cadrul
Comisiei de evaluare
a pagubelor
Şeful Comisiei
Locţiitor

3.
4.
5.
6.

Membru
Membru
Membru
Membru

Numele şi prenumele

Funcţia la locul de muncă

STAN VASILE
GHERMAN
ALINA-MARIA
BUDAI BELA
ROTARIU CRISTIAN
FĂGĂDAR ALINA
FĂGĂDAR DANIELA

Viceprimarul comunei Aiton
Șeful SVSU/Inspector situaţii de
urgenţă
Secretarul comunei Aiton
Şef Post poliţie comuna Aiton
Agentul agricol Primăria Aiton
Contabil Primăria Aiton

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează
persoanele mai sus menţionate.
Art. 6. – Prezenta dispoziţie se comunică :
• Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj
• Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Cluj
• Persoanelor din componenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă, nominalizate în
prezenta dispoziţie.

NICOLAE FĂGĂDAR

PRIMAR,

AVIZAT SECRETAR,
BUDAI BELA

……………………

……………………
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COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMPONENŢA NOMINALĂ
A MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
ŞI A CENTRULUI OPERATIV
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

0.

1.

Funcţia
în comitet
la locul de
(centrul operativ)
muncă
2.

3.

Adresa şi nr. telefon
de la serviciu
de la domiciliu
4.

5.

A. COMITETUL COMUNAL AITON PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
1.

FĂGĂDAR NICOLAE

Preşedinte

Primarul comunei Primăria comunei Aiton
Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. Fix: 0264-310400,
Tel. Mobil: 0744-697909
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
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Comuna Aiton
Str.Principală nr. 469
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0744-697909
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

2.

STAN VASILE

Vicepreşedinte

3.

BUDAI BELA

Membru

4.

GHERMAN
ALINA-MARIA

Membru

5.

ROTARIU CRISTIAN

Membru

6.

GHERMAN
FLAVIU HORAŢIU

Membru

Viceprimarul
comunei Aiton

Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil: 0764-402392
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Secretarul comunei Primăria comunei Aiton
Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil: 0744-516561
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Șeful
Primăria comunei Aiton
SVSU/Inspector
Comuna Aiton
situaţii de urgenţă
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400
Tel. Mobil: 0745-004895
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Şef Post poliţie Primăria comunei Aiton
comuna Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310401,
Tel. Mobil: 0788-257537
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Director
Şcoala Primăria comunei Aiton
Generală Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil 0727-832270
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
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Comuna Aiton,sat Rediu
Str.Principală nr. 29
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0764-402392
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Loc.Cluj-Napoca,
Str.Avram Iancu nr.17/12
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0744-516561
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Mun.Turda
Str.Lotus nr.7A/8
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0745-004895
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 415
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0788-257537
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Mun.Turda
Str.Lotus nr.7A/8
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0727-832270
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

7.

PASCAL DANIELA
MIHAELA

Membru

8.

FĂGĂDAR ALINA

Membru

9.

FĂGĂDAR DANIELA

Membru

10.

RUS AURELIA

Membru

11.

BONDOI TRAIAN

Membru

Medic
dispensar Primăria comunei Aiton
comuna Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil 0747-245605
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Agent
agricol Primăria comunei Aiton
comuna Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil :
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Contabil Primăria Primăria comunei Aiton
Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
BibliotecarPrimăria comunei Aiton
Primăria Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil :
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Consilier-Consiliul Primăria comunei Aiton
Local Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil :
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
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Mun.Cluj-Napoca
Aleea Peana nr.7/23
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0747-245605
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 475
Tel. fix. 0264-310319
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

12.

BŰKŐS ŞTEFAN

Membru

Consilier-Consiliul
Local Aiton

13.

CHIOREAN NICOLAE

Membru

Consilier-Consiliul
Local Aiton

14.

DRAGOSTE
LIVIU-IULIU

Membru

Consilier-Consiliul
Local Aiton

15.

DUCA EMIL

Membru

Consilier-Consiliul
Local Aiton

16.

LAZĂR ADRIAN- TRAIAN

Membru

ConsilierConsiliul Local
Aiton
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Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil: 0766-517689
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0758-134949
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0743-987164
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0745-551188
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0757-387866
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

Comuna Aiton
Str.Principală nr. 407
Tel. fix.
Tel. Mobil: 0766-517689
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 29
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0758-134949
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 41
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0743-987164
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton,sat Rediu
Str.Principală nr. 355
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0745-551188
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 87
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0757-387866
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

17.

RETI ŞTEFAN

Membru

18.

UNGURIANU
CONSTANTIN-CRISTIAN

Membru

19.

ZUGRAV STAN MIHAELA
MARIA

Membru

20.

NAGY FRANCISC

Membru

21.

TUŞA NICOLAE

Consultant

ConsilierConsiliul Local
Aiton

Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0740-516584
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
ConsilierPrimăria comunei Aiton
Consiliul Local
Comuna Aiton
Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil : 0742-352796
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Asistent Social – Primăria comunei Aiton
Primăria Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil :
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Muncitor/GuardPrimăria comunei Aiton
Primăria Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Ing.agricol
Primăria comunei Aiton
SC.Transavia SRL Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
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Comuna Aiton,sat Rediu
Str.Principală nr. 70
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0740-516584
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr. 132
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0742-352796
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

22.

GIURGIUMAN BOGDAN

Consultant

Ing.agricol
SC.Basis SRL

Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

B. CENTRUL OPERATIV
0.
1.

1.
STAN VASILE

2.

2.

GHERMAN
ALINA-MARIA

Locţiitor

3.

BUDAI BELA

Membru

Şeful
Operativ

3.
Centrului Viceprimarul
comunei Aiton

4.
Primăria comunei Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil: 0764-402392
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Șeful
Primăria comunei Aiton
SVSU/Inspector
Comuna Aiton
situaţii de urgenţă
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400
Tel. Mobil: 0745-004895
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Secretarul comunei Primăria comunei Aiton
Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil: 0744-516561
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
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5.
Comuna Aiton,sat Rediu
Str.Principală nr. 29
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0764-402392
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Mun.Turda
Str.Lotus nr.7A/8
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0745-004895
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Loc.Cluj-Napoca,
Str.Avram Iancu nr.17/12
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0744-516561
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

4.

ROTARIU CRISTIAN

Membru

5.

FĂGĂDAR ALINA

Membru

6.

FĂGĂDAR DANIELA

Membru

Şef Post poliţie Primăria comunei Aiton
comuna Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310401,
Tel. Mobil: 0788-257537
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Agentul
agricol Primăria comunei Aiton
Primăria Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Contabil Primăria Primăria comunei Aiton
Aiton
Comuna Aiton
Str.Principală Nr.419
Tel. fix. 0264-310400,
Tel. Mobil
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
PRIMAR,
Nicolae FĂGĂDAR
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Comuna Aiton
Str.Principală nr. 415
Tel. fix. …
Tel. Mobil: 0788-257537
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Comuna Aiton
Str.Principală nr.
Tel. fix. …
Tel. Mobil:
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com

COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
EXTRAS
DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND PRINCIPALELE ATRIBUȚII
ALE COMITETULUI LOCAL, ALE CENTRULUI OPERATIV,
ALE PRIMARULUI ȘI ALE AGENTULUI DE INUNDAȚII
(Legea nr. 481/2004, OUG nr. 21/2004, HG nr. 1491/2004, Ordinul comun nr. 1422/192/2012,)

I. ATRIBUŢIILE COMITETULUI LOCAL
1. – Comitetul comunal pentru situaţii de urgenţă AITON, are următoarele
atribuţii principale:
a) informeazã centrul operațional judeţean, cu privire la stările potenţial
generatoare de situaţii de urgență şi iminenta ameninţãrii acestora;
b) evaluează situaţiile de urgență produse pe teritoriul unitãţii administrativteritoriale, stabilește mãsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi
urmãrește îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unitãţii
administrativ-teritoriale;
d) analizeazã şi avizeazã planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale
şi financiare necesare gestionãrii situaţiei de urgență;
e) informeazã comitetul judeţean şi consiliul local asupra activitãţii desfãşurate;
f) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi
organele abilitate.
2. - Persoanele din componenţa Comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
au următoarele obligaţii principale :
a) Preşedintele:
- convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce
şedinţele acestuia;
- semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile
adoptate;
- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de
acte normative;
- îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;
b) Vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum
şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;
c) Membrii:
- participă la şedinţele comitetului;
- prezintă informări şi puncte de vedere;
- îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le
reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi
măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă;
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- menţin permanent legătura cu centrul operativ;
d) Consultanţii:
- participă la şedinţele comitetului;
- îi consiliază pe membrii comitetului asupra problemelor tehnice şi de
specialitate;
- asigură documentarea tehnică de specialitate.
II. ATRIBUŢIILE CENTRULUI OPERATIV
CU ACTIVITATE TEMPORARĂ
1. - Centrul operativ cu activitate temporară, are următoarele atribuţii
principale:
a) centralizeazã şi transmite operativ la centrul operațional al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgență date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgență;
b) monitorizeazã situaţiile de urgență şi informeazã Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenta şi celelalte centre operaționale şi operative interesate;
c) urmãrește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgență şi a
planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
d) asigură transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi
menţinerea legãturilor de comunicaţii cu centrele operaționale şi operative
implicate în gestionarea situaţiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru
apeluri de urgență şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în
acest scop;
e) centralizeazã solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin pe timpul situaţiilor de urgență şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgență;
g) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de
urgență, prevãzute de lege şi în ROF-ul CLSU.
2. - Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului
local şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a) asigură convocarea comitetului pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii
de zi;
b) primește şi pregătește materialele pentru şedinţele comitetului pentru situaţii de
urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestui comitet;
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau
dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;
e) difuzează la componentele Sistemului Naţional şi la autorităţile interesate
documentele emise de comitetul local privind activitatea preventivă şi de
intervenţie;
f) întocmește informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii
hotărârilor adoptate;
g) întocmește proiecte de comunicate de presă;
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h) urmărește realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor
comitetului pentru situaţii de urgenţă;
i) gestionează documentele comitetului pentru situaţii de urgenţă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
k) îndeplinește alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia, de şefii
centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.
3. - Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează,
potrivit legii, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi
menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acesta.
4. - Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetul local pentru
situaţii de urgenţă poate iniţia şi elabora programe locale, care se aprobă de
organele abilitate.
III. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI
1. - Primarul are urmãtoarele atribuţii principale:
a) propune consiliului local structura organizatoricã de protecţie civilã;
b) aduce la îndeplinire hotãrârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;
c) aprobã planurile operative, de pregãtire şi planificare a exerciţiilor de
specialitate;
d) propune fondurile necesare realizãrii mãsurilor de protecţie civilã;
e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activitãţile de pregãtire privind protecţia civilã;
f) coordoneazã activitatea serviciilor de urgenţã voluntare;
g) aprobã planurile de cooperare cu localitãţile învecinate şi organismele
neguvernamentale;
h) dispune mãsuri şi controleazã modul de întreţinere a spaţiilor de adãpostire
colective de cãtre administratorul acestora;
i) urmãreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legãturilor şi mijloacelor de
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilã;
j) rãspunde de alarmarea, protecţia şi pregãtirea populaţiei pentru situaţiile de
protecţie civilã;
k) solicitã asistenţã tehnicã şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie
civilã;
l) exercitã controlul aplicãrii mãsurilor de protecţie civilã în plan local;
m) asigurã evaluarea şi centralizarea solicitãrilor de ajutoare şi despãgubiri în
situaţii de protecţie civilã, precum şi distribuirea celor primite;
n) coordoneazã nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de
protecţie civilã;
o) stabileşte mãsurile necesare pentru asigurarea hrãnirii, a cazãrii şi a alimentãrii
cu energie şi apã a populaţiei evacuate;
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p) dispune mãsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistratã;
q) coopereazã cu primarii localitãţilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupã caz, în
probleme de interes comun;
r) gestioneazã, depoziteazã, întreţine şi conservã tehnica, aparatura şi materialele
de protecţie civilã, prin serviciile de specialitate subordonate.
2. - Primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de
permanenţă şi verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile pentru avertizarea şi
alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
c) dispun agenţilor de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de
conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra
măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea
pagubelor;
d) asigură, prin agenţii de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din
acest planuri din care au fost excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de
internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
e) asigură, prin agenţii de inundaţii, centralizarea datelor privind urmările
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea
rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament;
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi
completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru
întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice din administrare proprie şi
întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
g) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de
scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din
albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
h) dispun agenţilor de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor
de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia
semnalelelor de alarmare acustică a populaţiei;
i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, supravegherea
permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor
subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor;
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor
Comitetului local asupra atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea
populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;
k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi
accidente la construcţii hidrotehnice;
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l) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în vederea suplimentării
surselor de apă potabilă pentru populaţie în perioadele de secetă hidrologică.
IV. ATRIBUŢIILE AGENTUL DE INUNDAŢII
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia
de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
1. - Agentul de inundaţii are următoarele atribuţii:
a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de
gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru
aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor
şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor
şi pe pagina de internet a instituţiei;
c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză
privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor
Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de
inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012;
d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei
asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de
alarmare acustică a populaţiei.

Întocmit,
Șef SVSU/Inspector situatii de urgenta – Agentul de inundații
(numele, prenumele și semnătura)
GHERMAN ALINA MARIA
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COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
LISTA
cu numerele de telefon, fax şi adresele de e-mail ale permanenţei,
unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii
Nr. Numele, prenumele
crt.
şi funcţia
1. Primar
FĂGĂDAR
NICOLAE

2.

3.

4.

5.

6.

De la locul de muncă

De acasă

tel. mobil : 0744-697909
tel. fix : 0264-310400
fax : 264-310404
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;

tel. mobil : 0744-697909
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com

tel. mobil : 0764-402392
tel. fix : 0264-310400
fax : 264-310404
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;
Secretarul CL
tel. mobil : 0744-516561
BUDAI BELA
tel. fix : 0264-310400
fax : 264-310404
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;
Şeful Postului local de tel. mobil : 0788-257537
Poliţie
tel. fix : 0264-310401
ROTARIU CRISTIAN fax : 264-310404
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;
Șeful SVSU/Inspector tel. mobil : 0745-004895
situaţii de urgenţă
tel. fix : 0264-310400
GHERMAN
fax : 264-310404
ALINA-MARIA
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;
Directorul şcolii
tel. mobil : 0727-832270
GHERMAN
tel. fix : 0264-310400
FLAVIU HORAŢIU
fax : 264-310404
e-mail: primariaaiton_ro@yahoo.com;

tel. mobil : 0764-402392
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com
tel. mobil : 0744-516561
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com
tel. mobil : 0788-257537
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com
tel. mobil : 0745-004895
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com
tel. mobil : 0727-832270
tel. fix :
fax : e-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com

Viceprimar
STAN VASILE

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
PRIMAR,
Nicolae FĂGĂDAR

SCHEMA
FLUXULUI INFORMATIONAL PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE
INUNDATII, GHETURI SI POLUĂRI ACCIDENTALE LA NIVELUL C.L.S.U.COMUNA AITON
C.N.S.U.
I.G.S.U. - Centrul Operațional Național
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice
Alte Comitete Ministeriale pentru Situaţii de Urgenţă
C.M.S.U. - Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultură
Centrul Operativ : Tel.: 0746.046.009, Fax: 021.3160.282
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL CLUJ
PREȘEDINTE
Tel. : 811179; 812087; Fax. 811382
E-mail : prefectura@prefecturaalba.ro
Grupul de Suport Tehnic
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
,,Avram Iancu” al Judeţului Cluj
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale
Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă
Tel.0264.485.705 ;
Fax. 0264.485.224 ;
Şef dispecerat: TEL: 0264.593874, 112,
Fax:0264.593873 /0264. 595007
E-mail : sgacluj@dast..rowater.ro
Centrală: 0264.595029, 0264.591271,
0264.591255

A.N.M.
C.M.R. CLUJ
Tel.:
0264.532.179;Fax:0264.532.291
e-mail: cmrcluj@meteoromania.ro
A.N.A.R.
I.N.H.G.A.
A.B.A. MURES
Tel.: 0265.260.289; 0265.265.420;
Fax: 0265.264.290; 0265.267.955
e-mail:dispecer@dam.rowater.ro
S.G.A. ALBA
Tel.0258/ 834426 ; 0258/833578 ;
0258/833356
Fax. 0258/834428 ;
Email:dispecer@sgaab.dam.rowater.ro

COMIITETE LOCALE
PENTRU SITUAŢII DE
URGENTA LIMITROFE

OBIECTIVE PE APE SAU
ÎN LEGĂTURĂ CU APELE
 Deţinători de c-ţii
hidrotehnice
Nu este cazul
 Unităţi potenţial poluatoare
Nu este cazul
 Mari utilizatori de apă
Nu este cazul

SISTEMUL
INFORMAŢIONAL
Staţia meteo Cluj
Napoca
Tel. 0264/432396
Staţia Meteo Turda
Tel :0264.311593
Staţia hidrometrică
Turda
Tel. 0264/313461
Tel. 0757/011451
Postul pluvio Turda
Tel. 0264/313461
Politia Aiton:
0264.310401 sau 112

C.L.S.U. COMUNA AITON
Centrul operativ
Tel. 0264/310400
Fax. 0264/310404
Email:primariaaiton_ro@yahoo.com
Primar Tel.
0264/310400:0744.697909
Viceprimar Tel. 0764.402392
Secretar Tel. 0744.516561

Feleacu Tel : 0264.237097
Tureni
Tel : 0264.310009
Ploscos Tel : 0264.315550
Turda
Tel : 0264.313160

Sef Post Poliţie locală
Tel. Fax:0264/310401
Tel Mobil 0788.257537
E-mail:
primariaaiton_ro@yahoo.com

POTENȚIALE OBIECTIVE AFECTABILE
1. Satul AITON - Responsabil cu avertizarea populaţiei este dl./dna Gherman Alina Maria Tel. 0264.310400 ;Tel. 0745.004895 Fax.0264.310400
2. Satul REDIU - Responsabil cu avertizarea populaţiei este dl./dna.:Stan Vasile Tel. 0264.310400 ;Tel. 0764.402392 Fax.0264.310400
3. Barajul Rediu - Responsabil cu avertizarea populaţiei este dl./dna :Stan Vasile Tel. 0264.310400 ;Tel. 0764.402392 Fax.0264.310400

EXTRAS
din Ordinul comun al M.M.P. şi M.A.I. nr. 3403 / 245 din 2012,
pentru aprobarea procedurilor de codificare a Informărilor, Atenționărilor și
Avertizărilor meteorologice și hidrologice,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

SEMNIFICAŢIA CODURILOR DE CULORI
PENTRU AVERTIZĂRILE HIDRO-METEOROLOGICE
DE SCURTĂ ȘI MEDIE DURATĂ
I. FENOMENE METEOROLOGICE
A. FENOMENELE METEOROLOGICE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA ACESTUI COD
SUNT :
a) vânt puternic (cu intensificări);
b) ploi importante cantitativ (caracter torențial);
c) descărcări electrice și grindină;
d) ninsori abundente;
e) viscol;
f) temperaturi minime extreme (≤ -10°C);
g) temperaturi maxime extreme (≥+35°C);
h) polei;
i) ceață.
B. TIPURI DE MESAJE :
1. INFORMARE METEOROLOGICĂ :
sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror intensitate nu necesită emiterea de
atenţionări cod galben (fără cod şi fără hartă).
2. ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ [ ] :
fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în cel puţin 12 ore şi pot dura până la 3-4 zile.
3. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ [ sau ] :
fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în cel puţin 12 ore şi pot dura până la 3-4 zile.
----------------4. AVERTIZARE DE FENOMENE METEO IMEDIATE SAU PROGNOZATE PE
FOARTE SCURTĂ DURATĂ [ sau
sau ] :
anticipaţie de la o oră până la 6 ore (Mesajele de tip "nowcasting" – AVERTIZĂRILE RADAR).
C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU ATENŢIONĂRILE ŞI
AVERTIZĂRILE METEOROLOGICE :
CODUL VERDE: este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene
meteorologice periculoase.
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CODUL GALBEN: se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate
vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada
respectivă sau zona specificată.
CODUL PORTOCALIU: se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate mare.
CODUL ROŞU: se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu
un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.
D. CONŢINUTUL MESAJELOR DE AVERTIZARE METEOROLOGICĂ :
1. Fenomenul sau fenomenele vizate;
2. Intervalul de valabilitate al avertizării;
3. Zonele afectate;
4. Intensitatea fenomenelor (exprimată prin cod).
Notă : Actualizarea atenţionărilor şi avertizărilor se va face de câte ori evoluţia
meteorologică o va impune.
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II. FENOMENE HIDROLOGICE
A. FENOMENELE HIDROLOGICE CE INTRĂ SUB INCIDENŢA ACESTUI COD
SUNT :
a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii / viituri);
b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor din timpul iernii [curgeri
de sloiuri, poduri de gheaţă, îngrămădiri / blocaje de gheţuri (zăpoare)];
c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi, torenţi,
pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri necadastrate).
B. TIPURI DE MESAJE :
1. INFORMARE HIDROLOGICĂ :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror intensitate
nu necesită emiterea de atenţionări cod galben.
2. ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ [ ] :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror evoluţie
va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile.
3. AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ [ sau ] :
Se emite în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror evoluţie
va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile.
----------------4. AVERTIZARE DE FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE IMEDIATE SAU
PROGNOZATE PE FOARTE SCURTĂ DURATĂ [ sau
sau ] : anticipaţie de la o
oră până la 6 ore.
5. PROGNOZA INUNDAŢIILOR
1. Se elaborează prognoza debitelor şi nivelurilor maxime şi estimări ale sectoarelor de râu cu risc
potenţial la inundaţii, atunci când informaţia meteorologică şi hidrologică permite prognoza
debitelor şi nivelurilor maxime ale undelor de viitură peste cotele de apărare, pe baza
precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice şi/sau a topirii bruşte a stratului de zăpadă, a
precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor cauze.
C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU ATENŢIONĂRILE ȘI
AVERTIZĂRILE HIDROLOGICE :
COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la
pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi
expuse la inundaţii. Depășire COTE DE ATENŢIE. Cota de Atenţie (CA) = nivelul la care
pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă
sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii.
COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot
conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice. Depășire COTE DE
INUNDAȚIE.
Cota de Inundaţie (CI) = nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la
inundarea de gospodării şi obiective social-economice.
COD ROŞU: Se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte
dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor și reprezintă riscul de viituri
majore care necesită măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea
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podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor
hidrotehnice. Depășire COTE DE PERICOL.
Cota de Pericol (CP) = nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor
şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri
deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
În cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite ale
cursurilor de apă, acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor conţine specificaţia
"sector îndiguit".
Probabilitatea de producere a fenomenelor periculoase :
Mare (p>80%); Medie (p≈50%); Mică (p<30%).
Notă : Atenţionările sau avertizările hidrologice se reînnoiesc de fiecare dată când situaţia
impune modificarea codului de culoare.
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III. FLUXUL INFORMATIONAL

Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul
producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională, se transmit
de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărirea Apelor, la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului
Mediului și Pădurilor, de unde se comunică operativ, M.A.I. (DGRIP și IGSU) şi Comitetelor
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
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Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul
producerii de fenomene hidro-meteorologice periculoase la scară regională se transmit de către
Centrele Meteorologice Regionale (CMR), respectiv Administraţiile Bazinale de Apă (prin
intermediul SGA), la centrele operaţionale ale Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de
Urgenţă.
Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă transmit informările, atenţionările şi
avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene
meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională / regională, prin intermediul
Centrelor operaţionale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă, la
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (primării) din zonele potenţial afectabile.
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (primăriile), au obligaţia de a asigura
avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc.
Notă :
1. Informările, Atenţionările şi Avertizările meteorologice se difuzează obligatoriu întregii
populaţii a comunei, pentru că aceste tipuri de fenomene pot afecta practic orice suprafaţă de
teren.
2. Informările, Atenţionările şi Avertizările hidrologice se difuzează obligatoriu populaţiei şi
obiectivelor socio-economice situate în toate zonele inundabile de pe întregul teritoriu al
comunei.
3. În perioadele cu fenomene hidro-meteorologice periculoase, trebuie manifestată o mare
atenţie atunci când se actualizează Informarea / Atenționarea / Avertizarea emisă cu o zi sau
două în urmă, prin schimbarea codului de culoare (legată de creşterea în intensitate a
fenomenului aflat deja în derulare), ori atunci când se modifică / extinde intervalul de timp cu
fenomene prognozate de același tip, ori atunci când apar și alte fenomene asociat. În consecinţă
populaţia trebuie avertizată din nou, asupra acestor schimbări, iar măsurile preconizate a se lua la
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, trebuie adaptate noii culori de cod, pe
întreaga perioadă cu fenomene hidro-meteorologice periculoase.
4. Este posibil ca la nivel naţional / regional, în acelaşi timp să se producă asociat mai multe
fenomene care să intre sub incidenţa codurilor de culori (ploi abundente şi inundaţii, sau caniculă
şi furtună, sau ninsori abundente, viscol și ger, etc.). Ca urmare trebuie manifestată o atenţie
sporită asupra tuturor fenomenelor prognozate care se prevăd că vor afecta teritoriul judeţului /
comunei, şi asupra evoluţiei acestor fenomene, iar populaţia trebuie avertizată ori de câte ori apar
modificări faţă de situaţia iniţială / precedentă.
5. De asemenea, tot în cazul fenomenelor asociate, este posibil ca în cadrul aceleiași atenționări /
avertizări, să avem două mesaje pentru fenomene diferite (ploi importante cantitativ – în primul
mesaj, urmate de lapoviță, ninsoare și viscol, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturii
aerului și intensificării vântului – in al doilea mesaj), sau pentru perioade de timp diferite
(succesive). Ori este posibil ca primul mesaj să fie o Informare, iar al doilea mesaj să fie o
Atenționare (creșterea în intensitate a aceluiași fenomen). Totodată, mai este posibil să avem
două coduri de culori pentru teritoriul județului (intensități diferite ale aceluiași fenomen, sau
viituri de culori diferite pe râurile din județ).
Întocmit,
Șef SVSU – Agent de Inundații

GHERMAN ALINA MARIA
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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA / COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ … (denumirea localității)

I.

2.

3.

4.

5.

8.

COD ROŞU

7.

COD PORTOCALIU

6.

COD GALBEN

COD ROŞU

1.

COD PORTOCALIU

0.

COD GALBEN

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
TIMPUL DE
NUMAR
Nr. COD
CURS DE APA/toate
AMPLAS MARIMI LOCALE AMPLASA MARIMI DE APARARE AVERTIZOARE ZONALE
OBIECTIVE
LUCRARI
ASIGURARILE DE
COMITETUL LOCAL
PROPAGARE A
AFLATE IN
CALCUL/REALE
crt. SIRUTA
cursurile de apă de pe TELEFON şi FAX, AMENT
DE APARARE
MENT
HIDROTEH
VIITURILOR SAU DE
ZONE DE
ALE
raza localităţii
e-mail la primărie, STATIE
STATIE
NICE DE
CONCEN
TRARE A
(permanente sau
post de poliţie,
RISC LA
APARARE
HIDRO
HIDROME
CONSTRUCTIILOR
PRECIPI TATIILOR
METRIC
TRICA
INUNDATII EXISTENTE HIDROTEHNICE
nepermanente),
şcoală, etc
PERICULOASE
DE
LA
A
AVERTIZO
EXISTENTE, CU
formaţiuni
torenţiale
SI
ACCIDEN
cursul
de
apă
pe
SURSE DE RISC
CAL CIL CPL
CAZ
CIZ
CPZ
POSTUL
LOCALA
A
RE /
TE LA
care sunt
DEBITELE
la inundaţii: revărsări
F1
F2
F3
F1
F2
F3
PLUVIOMETRIC LA
POST
amplasate.
AFERENTE
CONSTRUC
cursuri de apă, activare
OBIECTIV
PLUVIO
TII
DEȚINĂTOR
PRAGURI CRITICE LA PRECIPITATII
formațiuni torențiale,
HIDROTEHN
Caracteristici
METRIC
avarii şi accidente la
ICE
tehnice și Puncte
AVERTIZO
construcţii
critice
R
hidrotehnice (diguri,
baraje), ape interne

25 l/mp/1 oră
35 l/mp/1 oră
50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore
60 l/mp/3 ore
80 l/mp/3 ore
25-50 l/mp/24 ore50-90 l/mp/24 ore >90 l/mp/24 ore
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

…

.....

BAZINUL HIDROGRAFIC ARIEȘ /
COMUNA AITON

1.

…..

SAT AITON

Torenti de pe versanti

Primar Tel.
0264/310400:07
44.697909
Viceprimar Tel.
0764.402392
Secretar Tel.
0744.516561 Sef
SVSU
0745.004.895
Politie:
0264.310401
Sef post politie
0788.257537
Director scoala
0727.832270

Statia
meteorologic
a Turda

25 l/mp/h sau 45 l in 35 l/mp/h sau 60 l in 3 50 l/mp/ora sau 80 l/mp
3 ore sau25-50 l/mp ore sau 50-90 l in 24 in 3 ore sau >90 l/mp in
24 de ore
in 24 ore
ore

Post pluvio Rediu 2h

250 gospodării
2 Ag. Econom
2 km străzi,
retele de apa,
curent, gaz,
telfon 3 poduri,
4 podete si 50
ha teren agricol

2.

…..

SAT REDIU

Pârâu Mărtinești

Primar Tel.
0264/310400:07
44.697909
Viceprimar Tel.
0764.402392
Secretar Tel.
0744.516561 Sef
SVSU
0745.004.895
Politie:
0264.310401
Sef post politie
0788.257537
Director scoala
0727.832270

Baraj Rediu

522,7 md M=12,20
m/mira

Post pluvio Rediu 2h

210 gospodării Regularizare pârâu Vcoresp. Nivel Asig.
2 Ag. Econom Rediu
1%=3,9 mil/mc
2 km străzi,
retele de curent,
gaz, telfon, 2
poduri, 6
podețe si 50 ha
teren agricol

Post
pluviometric
Rediu

20-30 l/mp/h sau 45 l 30-50 l/mp/h sau 60 l
in 3 ore
in 3 ore

>90 l/h

Statia
meteorologic
a Turda

20-30 l/mp/h sau 45 l 30-50 l/mp/h sau 60 l
in 3 ore
in 3 ore

>90 l/h

…..

523,7 md M=13,20
m/mira

524,7 md
M=14,25m/mira

Qasig= 5% mc/sec

1

0.

1.

3.

…..

2.
BARAJ REDIU

3.
Pârâu Mărtinești

4.

Primar Tel.
0264/310400:07
44.697909
Viceprimar Tel.
0764.402392
Secretar Tel.
0744.516561 Sef
SVSU
0745.004.895
Politie:
0264.310401
Sef post politie
0788.257537
Director scoala
0727.832270

…..

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Baraj Rediu

522,7 md M=12,20
m/mira

Post
pluviometric
Rediu
Statia
meteorologic
a Turda

25 l/mp/h sau 45 l in 35 l/mp/h sau 60 l in 3 50l/mp/h sau 80 l/mp in
3 ore sau25-50 l/mp ore sau 50-90 l in 24 3 ore >90 l/mp in 24
ore
in 24 ore
ore

523,7 md M=13,20
m/mira

524,7 md
M=14,25m/mira

13.

14.

Post pluvio Rediu 2h

15.

16.
Vcoresp. Nivel Asig.
1%=3,9 mil/mc

25 l/mp/h sau 45 l in 35 l/mp/h sau 60 l in 3 50 l/mp/h sau 80 l/mp
3 ore sau25-50 l/mp ore sau 50-90 l in 24 in 3 ore sau >90 l/mp in
in 24 ore
ore
24 de ore

Semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt :
a) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.
b) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
CAL = Cotă de Atenție Locală
CIL = Cotă de Inundație Locală
CPL = Cotă de Pericol Locală

CAZ = Cotă de Atenție Zonală
CIZ = Cotă de Inundație Zonală
CPZ = Cotă de Pericol Zonală

Mărimile caracteristice de apărare definite mai sus, în caz de inundaţii, sunt:
A. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;
c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite
în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
B. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
b) cota fazei a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
c) cota fazei a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau
la depăşirea unui punct critic.
În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;
b) faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;
c) faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.
PRAGURI CRITICE DE AVERTIZARE LA PRECIPITAȚII.
1. COD GALBEN
CANTITĂȚI DE APĂ :
- 25 l/mp în 1 oră
- 45 l/mp în 3 ore
- 25 – 50 l/mp în 24 ore

2. COD PORTOCALIU
CANTITĂȚI DE APĂ :
- 35 l/mp în 1 oră
- 60 l/mp în 3 ore
- 50 – 90 l/mp în 24 ore

3. COD ROȘU
CANTITĂȚI DE APĂ :
- 50 l/mp în 1 oră
- 80 l/mp în 3 ore
- peste 90 l/mp în 24 ore

1. Avertizare meteorologică
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 debite si niveluri;
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;
2. Avertizare hidrologică
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;
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PREŞEDINTE
COMITETUL COMUNAL AITON PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,
Nicolae FAGADAR
(semnatura si ștampila)

Notă 1 : Scrieti numai in spațiul delimitat de linia punctată. Inserați atâtea rânduri câte aveți nevoie.
Notă 2 : În ultimii patru ani, este posibil să fi apărut noi zone inundabile , ca urmare a producerii de inundații pe unii torenți (de exemplu : Valea Ciunga la Uioara - Ocna Mureș), sau este posibil ca numărul zonelor inundabile să se reducă prin executarea de lucrări hidrotehnice (diguri)

zonelor inundabile să se reducă prin executarea de noi lucrări hidrotehnice (diguri) care să scoată de sub efectul inundațiiloe anumite suprafețe (cum este cazul satului Beldiu - Teiuș).
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COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE CE SE ÎNTREPRIND LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
A. MĂSURI PREVENTIVE
1. Organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații :
- numirea și instruirea personalului care asigură alarmarea populației din satele aparținătoare;
- numirea personalului responsabil pentru acționarea echipamentelor de alarmare;
- stabilirea personalului care execută serviciul de permanență și a locului unde se execută permanența.
2. Elaborarea, prin agentul de inundații, a planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale :
- identificarea tuturor surselor de risc la inundații aflate pe raza unității administrativ-teritoriale;
- afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență.
4. Constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de inundații :
- încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situații de urgență.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundații, a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru apărarea vieții și a bunurilor materiale.
6. Realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere.
7. Întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localității (îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albii și din secțiunilor podurilor și podețelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații.
9. Organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor.
B. MĂSURI OPERATIVE
Nr.
crt.

0.
1.

Localizarea zonei inundabile
Municipiul,
oraşul, satul

1.
Satul AITON

Cursul de apă /
toate cursurile de
apă de pe raza
localităţii
(permanente sau
nepermanente)
--------------------Surse de risc la
inundaţii : avarii
şi accidente la
construcţii
hidrotehnice
(diguri, baraje),
exces de umiditate
2.
-Râu/Nu este
-Pârâu/Nu este
-Torentul
-Agentul economic
(situat în zona
inundabilă)
Nu este

Măsuri pentru
avertizarea -alarmarea
populaţiei la primirea
avertizărilor
meteorologice și
hidrologice

3.
- Locul în care este
amplasat mijlocul de
alarmare:
Scoala cu clasele I-IV
Aiton
- Semnalul sirenei folosit
pentru alarmarea
populaţiei este următorul :
5 sunete a 16 sec. fiecare,
cu pauze de 10 sec. între
ele.
Sau sistemul de alarmare
de rezervă sunt
Clopotele de la bisericile
din satul vizat repectiv
Aiton care vor bate in
dungă.
- Responsabilităţi pentru
acţionarea mijloacelor de

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 agravare la precipitaţii
-praguri de avertizare la
precipitaţii

Componenţa
Serviciului
Voluntar pentru
Situaţii de
Urgenţă

Responsabilităţi
privind evacuarea
populaţiei, a
transmiterii
fluxului
informaţional

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

7.
- Convocarea comitetului local,
analizarea situaţiei existente şi
repartizarea pe membri CLSU a
sarcinilor privind măsurile de
reabilitare și refacere a
obiectivelor afectate ;
- Primarul dispune Comisiei de
constatare și evaluare a
pagubelor, inventarierea
acestora (fizic).
- Sprijinirea activității Comisiei
pentru evaluarea pagubelor
alcătuită din specialiști, numiți
prin ordinul prefectului.
- Asigurarea participării
cetățenilor la acțiunile de
refacere și reconstrucție.
- Realizarea măsurilor de
evacuare a apei acumulate în

8.
-Nominal – dacă
nu pot fi înscrişi
în această
coloană,
atunci se va
specifica doar
numărul
membrilor
formaţiei de
intervenţie :
,,Formația SVSU
alcătuită din 28
membri” și
se va întocmi
tabelul de la pct.
9.2.
,,Componenţa
SVSU”.

9.
Responsabil
evacuarea
populaţiei:
Viceprimar
Stan Vasile
**************
Responsabil
asigurarea
permanenţei:
Secretar
Budai Bela
**************
Responsabil cu
transmiterea
rapoartelor zilnice
operative şi a
rapoartelor de
sinteză cu
evaluarea

10.
Vezi tabelul 9.2.
anexat (În cazul
în care datele nu
pot fi scrise în
această coloană,
atunci se va face
sub forma unui
tabel separat, iar
în această
coloană se va
face trimitere
către acest tabel).
- Denumirea şi
localizarea
podului/podeţului
(localitatea şi
cursul de apă) ;
- Elemente
tehnice (tipul

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

COD GALBEN

COD PORTOCALIU

COD ROSU

4.
Măsuri la primirea
avertizării de cod galben
- Instituirea permanenței la
sediul primăriei.
- Convocarea în ședință
extraordinară a CLSU în
funcție de situația concretă
din teren.
- Avertizarea populației și a
obiectivelor din zonele de
risc la inundații.
- Îndepărtarea blocajelor din
secțiunile podurilor și
podețelor de pe formațiunile
torențiale, de pe văi
nepermanente.
- Monitorizarea cursurilor de
apă și a construcțiilor
hidrotehnice (digurilor şi

5.
Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu
- Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de
câte ori situația o impune.
- Instituirea permanenței la sediul primăriei.
- Asigurarea funcționării fluxului informațional
între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și
Centrul Operativ al SGA.
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de
risc la inundații.
- 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 ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe

6.
Măsuri la primirea avertizării de cod
roşu
- Convocarea în ședință extraordinară a
CLSU ori de câte ori situația o impune;
- Instituirea permanenței la sediul
primăriei ;
- Avertizarea-alarmarea populației din
zonele cu risc la inundații;
- Asigurarea funcționării fluxului
informațional între CLSU, Centrul
Operațional al IJSU și Centrul Operativ
al SGA:
- Alarmarea populației în caz de pericol
iminent de avariere a unor diguri sau
baraje.
- Asigurarea participării membrilor
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de
intervenție operativă.
- Evacuarea populației și animalelor, pe
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Măsuri la ieşirea din Starea
de Urgenţă

2.

Satul REDIU

-Râu/Nu este
-Pârâu Martinesti
-Torent
-Agentul economic
(situat în zona
inundabilă)
Nu este

alarmare : dl./dna.
Gherman Alina Maria
- Difuzarea imediată a
avertizării şi prin
intermediul posturilor
locale de radio şi
televiziune ;
- Informarea asupra
conţinutului avertizării a
tuturor persoanelor
interesate şi implicate în
activităţile situaţiilor de
urgenţă (nemembrii
CLSU) şi verificarea
funcţionării corecte a
fluxului informaţional din
comună (cu toate satele
componente) ;
- Curăţarea şanturilor,
rigolelor, podurilor şi
podetelor pentru asigurarea
scurgerii apelor ;
- Verificarea funcţionării
sirenelor şi a magaziei cu
materiale şi mijloace
pentru apărare ;
- Instrucţiunile privind
evacuarea populaţiei,
animalelor şi bunurilor vor
fi afişate la sediul
primăriei, magazinele
săteşti şi alte locuri
publice.

barajelor) de pe raza
unităților administrativteritoriale.
- Îndepărtarea utilajelor şi
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ;
Măsuri pe timpul
producerii fenomenelor la
cod galben
- Urmărirea permanentă a
evoluţiei fenomenelor
hidrometeorologice prin
îndesirea observaţiilor şi
măsurătorilor ;
- Informarea permanentă a
populaţiei asupra evoluţiei
fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor
urma să fie luate ;
- Executarea unor lucrări
provizorii cu rol de apărare
(consolidări de maluri cu
piatră brută şi/sau pământ,
protejarea locuinţelor
populaţiei cu saci cu nisip,
etc.) ;
- Pregătirea forţelor de
intervenţie şi a mijloacelor şi
materialelor pentru apărare ;
- Raportarea către C.O. al
I.S.U. Cluj şi SGA Alba,
asupra evenimentelor produse
şi a măsurilor întreprinse ;
- Alte măsuri adecvate
situaţiei.

raza localităţii ;
- Luarea măsurilor de limitare a efectelor
inundațiilor prin :
- Asigurarea patrulării cursurilor de apă și
digurilor;
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și
formațiunilor torențiale;
- Interzicerea efectuării unor breșe în diguri
sau baraje;
- Asigurarea participării cetățenilor la
acțiunile de intervenție operativă;
- Asigurarea supravegherii podurilor și
podețelor în secțiuni subdimensionate;
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod
portocaliu
- Informarea permanentă a populaţiei asupra
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a
celor ce vor urma să fie luate ;
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa,
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi
podeţelor ;
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice,
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere,
evacuare preventivă, etc.) ;
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la
lucrările de intervenţie operative (apărări şi
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la
saci cu nisip / pământ, etc. ;
- Evacuarea populației şi animalelor dacă evoluția
fenomenelor periculoase o impune ;
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare
– după caz;
- Evacuarea apei acumulate în imobile.
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de
inundații.şi transmiterea acestora, conform fluxului
informaţional către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

rutele și în locurile prestabilite,
asigurarea cazării populației, adăpostirea
animalelor, distribuirea de apă potabilă,
alimente și medicamente.
- Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice ;
- Evacuarea apei acumulate din
subsolurile locuinţelor ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice
de la barajele mici si supravegherea
permanenta a acestora. Efectuarea
pregolirilor dacă acestea sunt necesare
cu asistenţa tehnică a specialiştilor de la
SGA Alba ;
Măsuri pe timpul producerii
fenomenelor la cod roşu
- Supravegherea permanentă, a
cursurilor de apa, digurilor, barajelor
mici, a secţiunilor de scurgere a
podurilor şi podeţelor ;
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi baraje mici,
îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor etc. ;
- Informarea permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie
luate ;
- Asigurarea pazei şi păstrarea în
siguranţă a bunurilor evacuate din
gospodăriile populaţiei în şcoală şi
căminul cultural ;
- Restricţionarea temporară a circulaţiei
pe unele sectoare de drum şi pe unele
poduri şi alte măsuri ;
- Elaborarea și transmiterea Rapoartelor
operative privind efectele inundațiilor
către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

- Locul în care este
amplasat mijlocul de
alarmare:
Scoala cu clasele I-IV
Aiton
- Semnalul sirenei folosit
pentru alarmarea
populaţiei este următorul :
5 sunete a 16 sec. fiecare,
cu pauze de 10 sec. între
ele.
Sau sistemul de alarmare
de rezervă sunt
Clopotele de la bisericile
din satul vizat repectiv
Rediu care vor bate in
dungă.
- Responsabilităţi pentru
acţionarea mijloacelor de
alarmare : dl./dna.
Gherman Alina Maria
- Difuzarea imediată a

Măsuri la primirea
avertizării de cod galben
- Instituirea permanenței la
sediul primăriei.
- Convocarea în ședință
extraordinară a CLSU în
funcție de situația concretă
din teren.
- Avertizarea populației și a
obiectivelor din zonele de
risc la inundații.
- Îndepărtarea blocajelor din
secțiunile podurilor și
podețelor de pe formațiunile
torențiale, de pe văi
nepermanente.
- Monitorizarea cursurilor de
apă și a construcțiilor
hidrotehnice (digurilor şi
barajelor) de pe raza
unităților administrativteritoriale.

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu
- Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de
câte ori situația o impune.
- Instituirea permanenței la sediul primăriei.
- Asigurarea funcționării fluxului informațional
între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și
Centrul Operativ al SGA.
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de
risc la inundații.
- 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 ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe
raza localităţii ;
- Luarea măsurilor de limitare a efectelor
inundațiilor prin :

Măsuri la primirea avertizării de cod
roşu
- Convocarea în ședință extraordinară a
CLSU ori de câte ori situația o impune;
- Instituirea permanenței la sediul
primăriei ;
- Avertizarea-alarmarea populației din
zonele cu risc la inundații;
- Asigurarea funcționării fluxului
informațional între CLSU, Centrul
Operațional al IJSU și Centrul Operativ
al SGA:
- Alarmarea populației în caz de pericol
iminent de avariere a unor diguri sau
baraje.
- Asigurarea participării membrilor
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de
intervenție operativă.
- Evacuarea populației și animalelor, pe
rutele și în locurile prestabilite,
asigurarea cazării populației, adăpostirea
animalelor, distribuirea de apă potabilă,
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gospodării și pe terenurilor
agricole.
- Salubrizarea surselor și
instalațiilor de alimentare cu
apă, clădirilor, drumurilor și a
terenurilor care au fost afectate.
- Interzicerea efectuării de
breșe în diguri pentru
evacuarea apei acumulate în
incinte fără aprobarea CMSUMMSC.
- Aplicarea măsurilor sanitare
anti-epidemice ;
- Avizarea Proceselor Verbale
de calamităţi întocmite de
deţinătorii de construcţii
hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Elaborarea Rapoartelor de
Sinteză privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în
baza ,,Procesului verbal privind
constatarea şi evaluarea
pagubelor” întocmit de
Comisia pentru evaluarea
pagubelor alcătuită din
specialiști, numiți prin ordinul
prefectului şi transmiterea
acestora către C.O. al I.S.U.
Cluj şi SGA Alba.
- Refacerea căilor de
comunicaţie, reţelelor
telefonice şi electrice,
alimentărilor cu apă, gaze
naturale, etc. ;
- Sprijinirea populaţiei pentru
refacerea sau repararea
locuinţelor avariate sau
distruse;
- Executarea de lucrări pentru
îndepărtarea urmărilor
inundaţiilor şi adoptarea
măsurilor necesare pentru
reluarea tuturor activităţilor
(economice, comerciale, socio
– culturale, etc.) şi de revenire
la starea de normalitate ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.
- Convocarea comitetului local,
analizarea situaţiei existente şi
repartizarea pe membri CLSU a
sarcinilor privind măsurile de
reabilitare și refacere a
obiectivelor afectate ;
- Primarul dispune Comisiei de
constatare și evaluare a
pagubelor, inventarierea
acestora (fizic).
- Sprijinirea activității Comisiei
pentru evaluarea pagubelor
alcătuită din specialiști, numiți
prin ordinul prefectului.
- Asigurarea participării
cetățenilor la acțiunile de
refacere și reconstrucție.
- Realizarea măsurilor de
evacuare a apei acumulate în
gospodării și pe terenurilor
agricole.
- Salubrizarea surselor și

- Denumirea
mijloacelor cu
care se face
intervenţia, iar
dacă nu pot fi
înscrise în această
coloană, atunci se
va întocmi tabelul
de la pct. 10
,,Mijloace de
Intervenţie”.

pagubelor:
Sef SVSU/
Gherman Alina
Maria
**************

podului,
deschidere) ;
- Numele celor
care îl vor
supraveghea.

-Nominal – dacă
nu pot fi înscrişi
în această
coloană,
atunci se va
specifica doar
numărul
membrilor
formaţiei de
intervenţie :
,,Formația SVSU
alcătuită din 28
membri” și
se va întocmi
tabelul de la pct.
9.2.
,,Componenţa
SVSU”.

Responsabil
evacuarea
populaţiei:
Viceprimar
Stan Vasile
**************
Responsabil
asigurarea
permanenţei:
Secretar
Budai Bela
**************
Responsabil cu
transmiterea
rapoartelor zilnice
operative şi a
rapoartelor de
sinteză cu
evaluarea
pagubelor:
Sef SVSU/
Gherman Alina

Vezi tabelul 9.2.
anexat (În cazul
în care datele nu
pot fi scrise în
această coloană,
atunci se va face
sub forma unui
tabel separat, iar
în această
coloană se va
face trimitere
către acest tabel).
- Denumirea şi
localizarea
podului/podeţului
(localitatea şi
cursul de apă) ;
- Elemente
tehnice (tipul
podului,
deschidere) ;
- Numele celor

- Denumirea
mijloacelor cu
care se face

3.

Barajul
REDIU

-Râu/Nu este
-Pârâu Martinesti
-Torentul
-Agentul economic
(situat în zona
inundabilă)
Nu este

avertizării şi prin
intermediul posturilor
locale de radio şi
televiziune ;
- Informarea asupra
conţinutului avertizării a
tuturor persoanelor
interesate şi implicate în
activităţile situaţiilor de
urgenţă (nemembrii
CLSU) şi verificarea
funcţionării corecte a
fluxului informaţional din
comună (cu toate satele
componente) ;
- Curăţarea şanturilor,
rigolelor, podurilor şi
podetelor pentru asigurarea
scurgerii apelor ;
- Verificarea funcţionării
sirenelor şi a magaziei cu
materiale şi mijloace
pentru apărare ;
- Instrucţiunile privind
evacuarea populaţiei,
animalelor şi bunurilor vor
fi afişate la sediul
primăriei, magazinele
săteşti şi alte locuri
publice.

- Îndepărtarea utilajelor şi
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ;
Măsuri pe timpul
producerii fenomenelor la
cod galben
- Urmărirea permanentă a
evoluţiei fenomenelor
hidrometeorologice prin
îndesirea observaţiilor şi
măsurătorilor ;
- Informarea permanentă a
populaţiei asupra evoluţiei
fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor
urma să fie luate ;
- Executarea unor lucrări
provizorii cu rol de apărare
(consolidări de maluri cu
piatră brută şi/sau pământ,
protejarea locuinţelor
populaţiei cu saci cu nisip,
etc.) ;
- Pregătirea forţelor de
intervenţie şi a mijloacelor şi
materialelor pentru apărare ;
- Raportarea către C.O. al
I.S.U. Cluj şi SGA Alba,
asupra evenimentelor produse
şi a măsurilor întreprinse ;
- Alte măsuri adecvate
situaţiei.

- Asigurarea patrulării cursurilor de apă și
digurilor;
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și
formațiunilor torențiale;
- Interzicerea efectuării unor breșe în diguri
sau baraje;
- Asigurarea participării cetățenilor la
acțiunile de intervenție operativă;
- Asigurarea supravegherii podurilor și
podețelor în secțiuni subdimensionate;
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod
portocaliu
- Informarea permanentă a populaţiei asupra
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a
celor ce vor urma să fie luate ;
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa,
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi
podeţelor ;
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice,
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere,
evacuare preventivă, etc.) ;
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la
lucrările de intervenţie operative (apărări şi
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la
saci cu nisip / pământ, etc. ;
- Evacuarea populației şi animalelor dacă evoluția
fenomenelor periculoase o impune ;
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare
– după caz;
- Evacuarea apei acumulate în imobile.
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de
inundații.şi transmiterea acestora, conform fluxului
informaţional către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

alimente și medicamente.
- Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice ;
- Evacuarea apei acumulate din
subsolurile locuinţelor ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice
de la barajele mici si supravegherea
permanenta a acestora. Efectuarea
pregolirilor dacă acestea sunt necesare
cu asistenţa tehnică a specialiştilor de la
SGA Alba ;
Măsuri pe timpul producerii
fenomenelor la cod roşu
- Supravegherea permanentă, a
cursurilor de apa, digurilor, barajelor
mici, a secţiunilor de scurgere a
podurilor şi podeţelor ;
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi baraje mici,
îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor etc. ;
- Informarea permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie
luate ;
- Asigurarea pazei şi păstrarea în
siguranţă a bunurilor evacuate din
gospodăriile populaţiei în şcoală şi
căminul cultural ;
- Restricţionarea temporară a circulaţiei
pe unele sectoare de drum şi pe unele
poduri şi alte măsuri ;
- Elaborarea și transmiterea Rapoartelor
operative privind efectele inundațiilor
către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

- Locul în care este
amplasat mijlocul de
alarmare:
Scoala cu clasele I-IV
Aiton
- Semnalul sirenei folosit
pentru alarmarea
populaţiei este următorul :
5 sunete a 16 sec. fiecare,
cu pauze de 10 sec. între
ele.
Sau sistemul de alarmare
de rezervă sunt
Clopotele de la bisericile
din satul vizat repectiv
Rediu care vor bate in
dungă.
- Responsabilităţi pentru
acţionarea mijloacelor de
alarmare : dl./dna.
Gherman Alina Maria
- Difuzarea imediată a
avertizării şi prin
intermediul posturilor
locale de radio şi

Măsuri la primirea
avertizării de cod galben
- Instituirea permanenței la
sediul primăriei.
- Convocarea în ședință
extraordinară a CLSU în
funcție de situația concretă
din teren.
- Avertizarea populației și a
obiectivelor din zonele de
risc la inundații.
- Îndepărtarea blocajelor din
secțiunile podurilor și
podețelor de pe formațiunile
torențiale, de pe văi
nepermanente.
- Monitorizarea cursurilor de
apă și a construcțiilor
hidrotehnice (digurilor şi
barajelor) de pe raza
unităților administrativteritoriale.
- Îndepărtarea utilajelor şi
animalelor din zonele dig –
mal si de pe insule ;

Măsuri la primirea avertizării de cod portocaliu
- Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de
câte ori situația o impune.
- Instituirea permanenței la sediul primăriei.
- Asigurarea funcționării fluxului informațional
între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și
Centrul Operativ al SGA.
- Avertizarea-alarmarea populației din zonele de
risc la inundații.
- 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 ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a
instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe
raza localităţii ;
- Luarea măsurilor de limitare a efectelor
inundațiilor prin :
- Asigurarea patrulării cursurilor de apă și
digurilor;
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și

Măsuri la primirea avertizării de cod
roşu
- Convocarea în ședință extraordinară a
CLSU ori de câte ori situația o impune;
- Instituirea permanenței la sediul
primăriei ;
- Avertizarea-alarmarea populației din
zonele cu risc la inundații;
- Asigurarea funcționării fluxului
informațional între CLSU, Centrul
Operațional al IJSU și Centrul Operativ
al SGA:
- Alarmarea populației în caz de pericol
iminent de avariere a unor diguri sau
baraje.
- Asigurarea participării membrilor
SVSU și a cetățenilor la acțiunile de
intervenție operativă.
- Evacuarea populației și animalelor, pe
rutele și în locurile prestabilite,
asigurarea cazării populației, adăpostirea
animalelor, distribuirea de apă potabilă,
alimente și medicamente.
- Transportul materialelor, mijloacelor şi
forţelor de intervenţie în zonele critice ;
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instalațiilor de alimentare cu
apă, clădirilor, drumurilor și a
terenurilor care au fost afectate.
- Interzicerea efectuării de
breșe în diguri pentru
evacuarea apei acumulate în
incinte fără aprobarea CMSUMMSC.
- Aplicarea măsurilor sanitare
anti-epidemice ;
- Avizarea Proceselor Verbale
de calamităţi întocmite de
deţinătorii de construcţii
hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Elaborarea Rapoartelor de
Sinteză privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în
baza ,,Procesului verbal privind
constatarea şi evaluarea
pagubelor” întocmit de
Comisia pentru evaluarea
pagubelor alcătuită din
specialiști, numiți prin ordinul
prefectului şi transmiterea
acestora către C.O. al I.S.U.
Cluj şi SGA Alba.
- Refacerea căilor de
comunicaţie, reţelelor
telefonice şi electrice,
alimentărilor cu apă, gaze
naturale, etc. ;
- Sprijinirea populaţiei pentru
refacerea sau repararea
locuinţelor avariate sau
distruse;
- Executarea de lucrări pentru
îndepărtarea urmărilor
inundaţiilor şi adoptarea
măsurilor necesare pentru
reluarea tuturor activităţilor
(economice, comerciale, socio
– culturale, etc.) şi de revenire
la starea de normalitate ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.
- Convocarea comitetului local,
analizarea situaţiei existente şi
repartizarea pe membri CLSU a
sarcinilor privind măsurile de
reabilitare și refacere a
obiectivelor afectate ;
- Primarul dispune Comisiei de
constatare și evaluare a
pagubelor, inventarierea
acestora (fizic).
- Sprijinirea activității Comisiei
pentru evaluarea pagubelor
alcătuită din specialiști, numiți
prin ordinul prefectului.
- Asigurarea participării
cetățenilor la acțiunile de
refacere și reconstrucție.
- Realizarea măsurilor de
evacuare a apei acumulate în
gospodării și pe terenurilor
agricole.
- Salubrizarea surselor și
instalațiilor de alimentare cu
apă, clădirilor, drumurilor și a
terenurilor care au fost afectate.

intervenţia, iar
dacă nu pot fi
înscrise în această
coloană, atunci se
va întocmi tabelul
de la pct. 10
,,Mijloace de
Intervenţie”.

Maria
**************

care îl vor
supraveghea.

-Nominal – dacă
nu pot fi înscrişi
în această
coloană,
atunci se va
specifica doar
numărul
membrilor
formaţiei de
intervenţie :
,,Formația SVSU
alcătuită din 28
membri” și
se va întocmi
tabelul de la pct.
9.2.
,,Componenţa
SVSU”.

Responsabil
evacuarea
populaţiei:
Viceprimar
Stan Vasile
**************
Responsabil
asigurarea
permanenţei:
Secretar
Budai Bela
**************
Responsabil cu
transmiterea
rapoartelor zilnice
operative şi a
rapoartelor de
sinteză cu
evaluarea
pagubelor:
Sef SVSU/
Gherman Alina
Maria
**************

Vezi tabelul 9.2.
anexat (În cazul
în care datele nu
pot fi scrise în
această coloană,
atunci se va face
sub forma unui
tabel separat, iar
în această
coloană se va
face trimitere
către acest tabel).
- Denumirea şi
localizarea
podului/podeţului
(localitatea şi
cursul de apă) ;
- Elemente
tehnice (tipul
podului,
deschidere) ;
- Numele celor
care îl vor
supraveghea.

- Denumirea
mijloacelor cu
care se face
intervenţia, iar
dacă nu pot fi
înscrise în această

televiziune ;
- Informarea asupra
conţinutului avertizării a
tuturor persoanelor
interesate şi implicate în
activităţile situaţiilor de
urgenţă (nemembrii
CLSU) şi verificarea
funcţionării corecte a
fluxului informaţional din
comună (cu toate satele
componente) ;
- Curăţarea şanturilor,
rigolelor, podurilor şi
podetelor pentru asigurarea
scurgerii apelor ;
- Verificarea funcţionării
sirenelor şi a magaziei cu
materiale şi mijloace
pentru apărare ;
- Instrucţiunile privind
evacuarea populaţiei,
animalelor şi bunurilor vor
fi afişate la sediul
primăriei, magazinele
săteşti şi alte locuri
publice.

Măsuri pe timpul
producerii fenomenelor la
cod galben
- Urmărirea permanentă a
evoluţiei fenomenelor
hidrometeorologice prin
îndesirea observaţiilor şi
măsurătorilor ;
- Informarea permanentă a
populaţiei asupra evoluţiei
fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor
urma să fie luate ;
- Executarea unor lucrări
provizorii cu rol de apărare
(consolidări de maluri cu
piatră brută şi/sau pământ,
protejarea locuinţelor
populaţiei cu saci cu nisip,
etc.) ;
- Pregătirea forţelor de
intervenţie şi a mijloacelor şi
materialelor pentru apărare ;
- Raportarea către C.O. al
I.S.U. Cluj şi SGA Alba,
asupra evenimentelor produse
şi a măsurilor întreprinse ;
- Alte măsuri adecvate
situaţiei.

formațiunilor torențiale;
- Interzicerea efectuării unor breșe în diguri
sau baraje;
- Asigurarea participării cetățenilor la
acțiunile de intervenție operativă;
- Asigurarea supravegherii podurilor și
podețelor în secțiuni subdimensionate;
Măsuri pe timpul producerii fenomenelor la cod
portocaliu
- Informarea permanentă a populaţiei asupra
evoluţiei fenomenelor, măsurilor întreprinse şi a
celor ce vor urma să fie luate ;
- Supravegherea permanentă a cursurilor de apa,
digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere
a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi
podeţelor ;
- Dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie în
punctele critice (de la construcţiile hidrotehnice,
intervenţii urgente la căile de comunicaţii, poduri şi
podeţe pentru asigurarea circulaţiei rutiere,
evacuare preventivă, etc.) ;
- Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în
zonele critice pe cursurile de apă şi participarea
alături de deţinătorii de construcţii hidrotehnice la
lucrările de intervenţie operative (apărări şi
consolidări de maluri, grifoane, infiltraţii şi
înmuieri ale corpului digului, supraînălţarea
coronamentului digurilor, protecţia construcţiilor
executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, etc.)
- Sprijinirea populaţiei în luarea unor măsuri de
protecţie a locuinţelor, prin facilitarea accesului la
saci cu nisip / pământ, etc. ;
- Evacuarea populației şi animalelor dacă evoluția
fenomenelor periculoase o impune ;
- Punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi
evacuate, prin ridicare la cote superioare şi ancorare
– după caz;
- Evacuarea apei acumulate în imobile.
- Elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de
inundații.şi transmiterea acestora, conform fluxului
informaţional către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

- Evacuarea apei acumulate din
subsolurile locuinţelor ;
- Asigurarea funcţionării în condiţii de
siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice
de la barajele mici si supravegherea
permanenta a acestora. Efectuarea
pregolirilor dacă acestea sunt necesare
cu asistenţa tehnică a specialiştilor de la
SGA Alba ;
Măsuri pe timpul producerii
fenomenelor la cod roşu
- Supravegherea permanentă, a
cursurilor de apa, digurilor, barajelor
mici, a secţiunilor de scurgere a
podurilor şi podeţelor ;
- Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi
consolidare la diguri şi baraje mici,
îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de
scurgere a podurilor şi podeţelor etc. ;
- Informarea permanentă a populaţiei
asupra evoluţiei fenomenelor, măsurilor
întreprinse şi a celor ce vor urma să fie
luate ;
- Asigurarea pazei şi păstrarea în
siguranţă a bunurilor evacuate din
gospodăriile populaţiei în şcoală şi
căminul cultural ;
- Restricţionarea temporară a circulaţiei
pe unele sectoare de drum şi pe unele
poduri şi alte măsuri ;
- Elaborarea și transmiterea Rapoartelor
operative privind efectele inundațiilor
către C.O. al I.S.U. Cluj şi SGA Alba ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

- Interzicerea efectuării de
breșe în diguri pentru
evacuarea apei acumulate în
incinte fără aprobarea CMSUMMSC.
- Aplicarea măsurilor sanitare
anti-epidemice ;
- Avizarea Proceselor Verbale
de calamităţi întocmite de
deţinătorii de construcţii
hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Elaborarea Rapoartelor de
Sinteză privind efectele
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în
baza ,,Procesului verbal privind
constatarea şi evaluarea
pagubelor” întocmit de
Comisia pentru evaluarea
pagubelor alcătuită din
specialiști, numiți prin ordinul
prefectului şi transmiterea
acestora către C.O. al I.S.U.
Cluj şi SGA Alba.
- Refacerea căilor de
comunicaţie, reţelelor
telefonice şi electrice,
alimentărilor cu apă, gaze
naturale, etc. ;
- Sprijinirea populaţiei pentru
refacerea sau repararea
locuinţelor avariate sau
distruse;
- Executarea de lucrări pentru
îndepărtarea urmărilor
inundaţiilor şi adoptarea
măsurilor necesare pentru
reluarea tuturor activităţilor
(economice, comerciale, socio
– culturale, etc.) şi de revenire
la starea de normalitate ;
- Alte măsuri adecvate situaţiei.

PREŞEDINTE
COMITETUL COMUNAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
PRIMAR,
FĂGĂDAR NICOLAE
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coloană, atunci se
va întocmi tabelul
de la pct. 10
,,Mijloace de
Intervenţie”.

COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR
cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari
Nr.
crt.

Localizarea zonei inundabile
Satul

Denumirea și localizarea
podului /podețului

Cursul de apă
(permanent sau
nepermanent)
2.
3.
Torenti de pe
Podul Vadului, In estul loc.Aiton
versanti
pe drum de hotar.

Elemente tehnice :
Tipul podului
(de beton, metalic
de lemn, tubular)
4.
Pod de beton

0.
1.

1.
Satul Aiton

2.

Satul Aiton

Torenti de pe
versanti

Pod în Aiton, pe drumul comunal Pod de beton
in dreptul locuinţei de la nr.242

3.

Satul Aiton

Torenti de pe
versanti

Pod in estul localităţii Aiton pe Pod de beton
str.Izvoarelor, lîngă DJ 103 G, in
dreptul locuinţei de la nr.243

4.

Satul Aiton

5.

Satul Aiton

6.

Satul Aiton

Torenti de pe
versanti
Torenti de pe
versanti
Torenti de pe
versanti

Podeţ în Aiton , la Pispec, pe
drumul comunal
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.8
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.398

7.

Satul Aiton

Torenti de pe
versanti

Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.450

Podet din tub de
beton
Podet din tub de
beton
Podet din tub teavă
corugată cu pereţi
dubli
Podet din tub teavă
corugată cu pereţi
dubli

Deschidere
(Lm. / Ømm.)

Numele celor care
îl vor
supraveghea

5.
Dimensiuni de gabarit:
Înalţime de la sol 1,4 m,
lungime 2 m, latime 6,2 m.
Dimensiuni de gabarit:
Înălţime de la sol 2,2 m,
lungime 2 m,
lăţime 6 m.
Dimensiuni de gabarit:
Înălţime de la sol 2 m,
lungime 1,7 m,
lăţime 6,2 m.
Diametru tub =800 mm,
Lungime = 5m.
Diametru tub =600 mm,
Lungime =6 m.
Diametru = 1000 mm,
Lungime = 7,5m.

6.
Dordai Ioan

Diametru = 600 mm,
Lungime =7,8 m.

Urs Maria

Dordai Ioan

Dordai Ioan

Dordai Ioan
Miron Gligor
Jişa Aurel

8.

Satul Aiton

Torenti de pe
versanti

Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.475

Podet din tub teavă
corugată cu pereţi
dubli
Pod de beton

9.

Satul Rediu

Torenţi de pe
versanţi

Pod în satul Rediu, pe drum de
hotar in dreptul locuinţei Pirosca
Marian

10.

Satul Rediu

Torenţi de pe
versanţi

Pod în satul Rediu, pe drum de
hotar in dreptul locuinţei de la
nr.242

Pod de beton

11.

Satul Rediu

12.

Satul Rediu

13.

Satul Rediu

14.

Satul Rediu

15.

Satul Rediu

16.

Satul Rediu

Torenţi de pe
versanţi
Torenţi de pe
versanţi
Torenţi de pe
versanţi
Torenţi de pe
versanţi
Torenţi de pe
versanţi
Torenţi de pe
versanţi

Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.29
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.88
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.92
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.272
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.293
Podeţ pe drumul comunal, în
dreptul locuinţei de la nr.332

Podeţ din tub de
beton
Podeţ din tub de
beton
Podeţ din tub de
beton
Podeţ din tub de
beton
Podeţ din tub de
beton
Podeţ din tub de
beton

Diametru = 800 mm,
Lungime = 10,5 m.

Bondoi Traian

Dimensiuni de gabarit:
Înălţime de la sol =2,2 m,
lungime =1,7 m,
lăţime =6,2 m.
Dimensiuni de gabarit:
Înălţime de la sol 1,4 m,
lungime =7,5 m,
lăţime =3,5 m.
Diametru = 600 mm,
Lungime = 6 m.
Diametru = 400 mm,
Lungime = 6 m.
Diametru = 600 mm,
Lungime = 6 m.
Diametru = 400 mm,
Lungime = 5 m.
Diametru = 600 mm,
Lungime = 6 m.
Diametru = 600 mm,
Lungime = 6 m.

Piroşca Marian

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
PRIMAR,

Nicolae FĂGĂDAR

Miron Vasile

Stan Vasile
Kis Gaspar
Alexandru
Bungărdean Vasile
Piroşca Romul
Dragoste Traian
Păcurar Claudia

COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
care va acţiona în cazul producerii inundaţiilor şi gheţurilor

A. Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta Aiton

Nr Nume prenume
GHERMAN ALINA
1

Funcţia
Şef serviciu voluntar
pentru situaţii de
urgenţă

Adresa
Mun.Turda
Str.Lotus
nr.7A/8

Nr.telefon
0745-004895

Funcţia
Primar

Adresa
Aiton nr. 469

Nr.telefon
0764-402391
0744-697909
0264-310400
0764-402392
0264-310400
0766-517689
0264-310400

B. Compartimentul de prevenire( specialisti):
1. Gospodarii cetatenesti:
a). Satul Aiton:
Nr Nume prenume
FĂGĂDAR NICOLAE
1

2

STAN VASILE

Viceprimar

Rediu nr.29

3

BŰKŐS
ŞTEFAN

Consilier

Aiton nr.407

Funcţia
Consilier

Adresa
Rediu nr.70

Consilier

Rediu nr.355

b). Satul Rediu:
Nr Nume prenume
RETI ŞTEFAN
1
2

DUCA
EMIL

Nr.telefon
0264-310400
0740-516584
0264-310400
0745-551188

2). Institutii publice si operatori economici din subordinea Consiliului local Aiton:

Nr Nume prenume
GHERMAN FLAVIU
1

Funcţia
Director
Scoala Generala Aiton

Adresa
Mun.Turda
Str.Lotus
nr.7A/8

Nr.telefon
0766-740148

B. Grupe de interventie pe sate:
Satul Aiton:
Nr Nume prenume
Lazar Adrian
1
2

Topai Stefan

3
4
5
6
7
8
9

Nagy Francisc
Tutui Manuila
Rusu Traian
Ursu Nicolae
Dragoste Iuliu
Costisor Vasile
Fagadar Petrica

Funcţia
Voluntar - sef grupa
interventie
Voluntar - mecanic
motopompa
Voluntar
Voluntar
Voluntar
Voluntar
Voluntar
Voluntar
Voluntar

Adresa
Aiton nr.84

Nr.telefon
0757-387866

Aiton nr.448

0757-659262

Aiton nr.526
Aiton nr.519
Aiton nr.28
Aiton nr.450
Aiton nr.41
Aiton nr.458
Aiton nr.461

0751-240213
0264-310701
0752-350612
0743-987764
0766-293817

Satul Rediu:
Nr Nume prenume
Campean Stefan
1
2
3
4
5
6

Turdean Vasile
Fratean Adrian
Costea Danut
Miclea Aurel
Mocan Augustin

Funcţia
Adresa
Voluntar - şef grupă Rediu nr.300
intervenţie
Voluntar
Rediu nr.25
Voluntar
Rediu nr.172
Voluntar
Rediu nr.148
Voluntar
Rediu nr.245
Voluntar
Rediu nr.178

Nr.telefon
0264-285037

Funcţia/Echipa
specializată
Voluntar- Transmisiuni
alarmare
Voluntar- Transmisiuni
alarmare
Voluntar -Transmisiuni
alarmare
Voluntar- Cercetarecautare
Voluntar- Cercetarecautare
Voluntar- Cercetarecautare
Voluntar- Deblocare –
salvare
Voluntar- Deblocare –
salvare
Voluntar- Deblocare –
salvare
Voluntar- Sanitara
Medic

Adresa

Nr.telefon

Aiton nr.448

0757-659262

Aiton nr.41

0264-310400
0743-987164
0264-310400
0742-352796
0264-310400
0743-987164
0752-350612

0264-285117
0264-285062
0264-285056
0264-285008

D. Echipe sepcializate:
Nr Nume prenume
1

Topai Stefan

2

Dragoste Iuliu Liviu

3

Ungureanu Cristian

4

Dragoste Iuliu Liviu

5

Ursu Nicolae

6

Reti Stefan

7

Nagy Francisc

8

Dragoste Iuliu Liviu

9

Zugrav Adrian

10

Pascal Daniela

Aiton nr.132
Aiton nr.41
Aiton nr.450
Rediu nr.70

0264-310400
0740-516584

Aiton nr.41

0264-310400
0743-987164

Mun.ClujNapoca 0747-245605
Str.AleeaPeana
nr.7/23

11

Fratean Claudia

Voluntar- Sanitara

12

Tutui Vasile

Voluntar- Evacuare

13

Maris Adrian

Voluntar- Evacuare

14

Man Aurel

Voluntar- Evacuare

15

Bukos Stefan

16

Balea Viorel

17

Bondoi Traian

Voluntar- Suport
logistic
Voluntar Suport
logistic
Voluntar- Adapostire

18

Rusu Traian

Voluntar- Adapostire

COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENŢIE
care pot fi asigurate de către agenţii economici locali
şi repartizarea acestora pe zone inundabile

Nr
crt

1

Denumirea mijlocului de
intervenţie
(buc)
TRACTOARE = 9
Remorci =9
Lame de deszapezire
Cisterna cu apa = 1 / 10 tone

Denumirea unităţii care le asigură
Adresa
Nr.telefon / Fax
SC TRANSAVIA SA
Sediul : Sat Rediu nr.177a

0264.285020
0754.005001 – ing.Tusa Nicolae

0756.102886 – Giurgiuman
Bogdan

2

TRACTOARE = 1
Remorci =1

SC.BASIS RANCH SRL
Punct de lucru: Aiton nr.245

3

MICROBUZUL SCOLAR = 1

SCOALA CU CLASELE I-IV 0766740148 -Director Gherman
Aiton nr.419
Flaviu
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AITON
PRIMĂRIA AITON
Nr. ______/________2013

S.C. ............................. S.R.L.
Nr. _______/______ 2013

PROTOCOL / CONVENȚIE DE COLABORARE
privind asigurarea transmiterii avertizărilor hidro-meteorologice /… asigurarea
aprovizionării cu combustibili (alimente, apă potabilă … saci, alte materiale…) / …
asigurarea mijloacelor de intervenţiei pentru apărare (tractoare,remorci,… / asigurarea
mijloacelor necesare evacuării persoanelor, animalelor și bunurilor
(tractoare,remorci,autobuze, furgonete, …), … în cazul producerii de inundații, aglomerări de
gheţuri și poluări accidentale pe cursurile de apă, pe teritoriul comunei Aiton

CONSILIUL LOCAL / PRIMĂRIA COMUNEI AITON , reprezentat prin Dl. Primar
FĂGĂDAR NICOLAE şi S.C. ................................ S.R.L. reprezentat prin Dl. director ing.
……………….........., în baza Ordinului comun nr. 330/44/2.178/2013 al ministrului mediului şi
schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, pentru aprobarea Manualului Primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului Prefectului pentru
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, Ordinului comun nr.
1422/192/2012, al ministrului mediului şi pădurilor și al ministrului administraţiei şi internelor,
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.15 / 2005, Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare, și a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, încheie prezentul protocol / prezenta convenție şi convin asupra celor ce
urmeazã :
Art. 1. – În scopul asigurării transmiterii avertizărilor hidro-meteorologice ...............
asigurării materialelor şi mijloacelor pentru intervenţie
........................................................
asigurării aprovizionării cu combustibili/alimente …...............................................................
aigurării mijloacelor de evacuare ….................................................................................... în cazul
producerii de inundații, aglomerări de gheţuri și poluări accidentale pe cursurile de apă, Primăria
comunei Aiton se obligă că va informa cu maximă operativitate conducerea S.C.
........................................S.R.L. asupra necesităților de apărare în situații de urgență.
Art. 2. – Conducerea S.C. ....................................S.R.L. se obligă că va asigura deplasarea
materialelor, mijloacelor, echipamentelor …........................................ în zonele afectate / potenţial
afectabile, și executarea lucrărilor pentru limitarea, înlăturarea sau contracararea efectelor negative
produse de inundații, aglomerări de gheţuri și poluări accidentale pe cursurile de apă (eliminarea
-1-

obstacolelor din albii şi asigurarea scurgerii libere a apelor …............................. consolidarea
malurilor și digurilor …...................................................evacuarea populației …..........................
aprovizionarea cu hrană a sinistraților …........................................ etc.).
În acest scop, S.C. ..........................................SRL., poate mobilza un număr de
(Ex:tractoare,remorci,etc) :
...............................................................................................................................................
(inclusiv deservenții și combustibilul).
Art. 3. – Cheltuielile pentru acţiunile operative de interes public, se finanţează din bugetele
consiliilor locale pe raza cărora a avut loc intervenţia, în conformitate cu art. 73 din Legea apelor nr.
107/1996. Se va stabili clar modul de plată.
Art. 4. - Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare, intrã în vigoare la data
semnãrii lui, are o durată de doi/trei ani şi poate fi reactualizat anual la cererea uneia dintre pãrţi.
Modul de transmitere a informaţiilor se va efectua prin fax, e-mail, notã telefonicã, la
urmãtoarele numere :
Consiliul local / Primăria Aiton
Tel. Fix: 0264-310400,
Fax: 0264-310404
e-mail :primariaaiton_ro@yahoo.com

PRIMAR,
Nicolae FĂGĂDAR
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)

S.C. …………………...S.R.L.
- telefon :
- fax
:
- e-mail :

DIRECTOR/Administrator
S.C. ............................. S.R.L.
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)

Notă : Protocolul se poate încheia cu mass-media locală pentru difuzarea prioritară a mesajelor de
avertizare, cu societăți comerciale pentru asigurarea logisticii acțiunilor de evacuare, cu mari
magazine sau depozite de combustibili pentru asigurarea hranei, apei potabile sinistratilor și
combustibililor necesari intervenției, cu primăriile limitrofe, sau cu alte societăți / operatori
economici / prestatori de servicii din zonă, care dispun de utilaje, mijloace de transport, etc. pentru
acordarea sprijinului primăriei ............................ în situații de urgență.
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COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PLAN DE MĂSURI
al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, 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
Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, are ca obiect
stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor, în situaţiile în care, din cauze
obiective, debitele de apă autorizate, nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor.
Având în vedere faptul că seceta hidrologică se poate produce oricând (vara /
iarna), că afectează în general spaţii întinse şi un mare număr de comunităţi umane
(populaţie, animale şi agenţi economici din industrie şi agricultură, fondul
forestier, etc.), că în unele cazuri se poate asocia cu poluările accidentale şi ţinând
cont de faptul că populaţia reprezintă ultima categorie de utilizatori de apă căreia i
se aplică restricţii, la nivelul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, se vor lua
următoarele măsuri :
1.) Întocmirea listei cu toţi marii consumatori de apă de pe teritoriul
comunei (agenţii economici care utilizează mai mult de 0,2 l./sec.), cărora li se
pot aplica restricţii în perioadele secetoase (acolo unde este cazul) - Această
listă se regăseşte în cuprinsul Anexei nr. 1.
Pe teritoriu comunei nu se gasesc mari consumatori de apa.
2.) Verificarea măsurilor luate de către beneficiarii folosinţelor de apă
(agenţii economici) de pe teritoriul comunei :
a.) în faza premergătoare impunerii restricţiilor :
- eliminarea pierderilor şi a risipei de apă ;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate ;
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau
alte surse ;
- reutilizarea şi refolosirea posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă;
- organizarea reviziilor şi reparaţiilor ;
- asigurarea funcţionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate ;
- prelungirea conductelor de aspiraţie cu sorburi sub nivelele minime ;
- executarea de lucrări de curăţire şi adâncire a albiilor în zona captărilor ;
- dirijarea curentului de apă către prize ;
- verificarea instalaţiilor de recirculare a apei ;
- la irigaţii se va suplimenta planul de udări pentru a se crea rezerve în sol ;
1

- executarea unor bazine de captare săpate sub fundul albiei ;
- realizarea unor baraje simple pe firul pâraielor.
b.) verificarea aplicării măsurilor în perioada de restricţie :
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu
debitele restricţionate ;
- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor agregate de pompare aferente
culturilor excluse de la irigaţii ;
- limitarea la valorile restricţionate a debitelor prelevate din sursele de apă ;
- exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de epurare strict la capacitatea şi condiţiile
stabilite.
3.) 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 – Nu este cazul.
4.) Întocmirea listei cu sursele de apă alternative de pe teritoriul
comunei, care ar putea fi utilizate în perioadele secetoase pentru alimentarea
cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor – Această listă se regăseşte în
cuprinsul Anexei nr. 2. [Sisteme locale de alimentare cu apă, fântâni, izvoare
permanente].
5.) Modul în care se asigură concret alimentarea cu apă potabilă a
populaţiei [Descrierea succintă a modului în care se asigură concret alimentarea cu
apă potabilă a populaţiei din surse locale, pe sate componente, cu mijloace locale,
de la primărie, ale unor agenţi economici locali, sau cu sprijin de la CJSU Cluj].
Alimentarea cu apă a satului Aiton se face de la sistemul de alimentare cu apă
potabilă a localității iar alte surse de alimentare cu apă sunt fântânile din
gospodăriile populatiei din satul Aiton.
Alimentarea cu apă a satului Rediu se face din sursele locale de apă respectiv
fântânile din gospodăriile populatiei din satul Rediu
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,

Nicolae FĂGĂDAR
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Anexa nr. 2.
COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
LISTA
surselor de apă alternative de pe teritoriul comunei AITON
care ar putea fi utilizate în perioadele secetoase
Nr.
crt.

Denumirea sursei

Localizare

Debit mediu
( l./sec.)

1.

Sistemul centralizat de
apa
Făntâni in curtile
locuitorilor satului
Făntâni in curtile
locuitorilor satului

Aiton

0,2 l/s

Aiton

-

Rediu

-

2.
3.

Preşedinte CLSU Aiton,
Primar,
Nicolae FAGADAR
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Numărul mediu de
familii care pot fi
alimentate
300 familii
Aprox.300 fam au
fantani in gospodarii
Aprox.200 fam au
fantani in gospodarii

Obs.

COMUNA AITON

SE APROBĂ :
Președinte CLSU AITON
Primar,
Nicolae FĂGĂDAR

Comitetului comunal
pentru situaţii de urgenţă
Nr. …….. / …………. / 20...

…………………
(semnătura și ștampila)

RAPORT OPERATIV
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

1) Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos
A.1. Dacă pe teritoriul comunei NU EXISTĂ Stații meteorologice, Stații
hidrometrice sau Posturi pluviometrice de la care să puteți lua date, atunci
descrierea modului în care s-a produs fenomenul, ar putea fi de forma :
În data de ……… între orele ….. vremea pe teritoriul comunei ......... a fost
deosebit de instabilă. Au căzut precipitaţii (abundente) sub formă de aversă care
local au avut şi caracter torenţial pe dealurile …. din vecinătatea satului …...
Precipitaţiile au fost însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi
grindină de mici dimensiuni (exact cum a fost).
Precipitaţiile deosebit de intense, căzute pe un teren umed cu pante relativ
mari şi într-un timp relativ scurt, au generat scurgeri de pe versanţi şi creşterea
rapidă a debitelor râului / pârâului / torentului .........., cu revărsarea apelor în
perimetrul satului ..................., producând inundații cu afectarea caselor
cetățenilor, drumului comunal DC … și terenurilor agricole …….. etc.
Începând cu ora ….. ploaia s-a oprit, iar după ora …… nivelul apei râului /
pârâului / torentului .........., a început să scadă
A.2. Dacă pe teritoriul comunei au fost afectate mai multe sate, atunci se
descrie modul cum s-a produs inundarea pe fiecare sat în parte.
2) Situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model:
(iată un model cu două sate afectate)
Nr.
crt.

1.

Bazin hidrografic
Aries,
Comuna Aiton
Satul Aiton

Curs de apă pe
fiecare comună
şi localitate
aparţinătoare
-

Obiective afectate

-..... gospodării
-..... şcoală
-......cămin cultural
-..... dispensar uman
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Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în
parte
- revărsare ......
- scurgeri de pe
versanţi

- ...... poduri
- ...... podețe
-....... km DJ
-........ha terenuri agricole
2.

Satul Rediu

Pârâul Martinești

TOTAL PAGUBE
SATUL AITON sau
SATUL REDIU

-…… gospodării
-…… magazin
- …... poduri
-…….podețe
-……ha terenuri agricole
-...... gospodării
-.......obiective socioeconomice
- .......obiective culturale
-........podețe
-........km DJ
-........ha terenuri agricole

- revărsare Pârâul
Mărtinești
- scurgeri de pe
versanţi

Obligatoriu se completează ultima coloană ,,Cauzele afectării” :
- revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe versanţi
- băltiri, ape interne
- rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării
- incapacitate de preluare a reţelei de canalizare
- alte cauze.

Pagubele se inventariază de către comisia numită de către primar prin Dispozitia
primarului. Șeful acestei comisii este Șeful SVSU-Agentul de inundații.
Ulterior aceste pagube vor fi evaluate de către COMISIA DE CONSTATARE
ŞI EVALUARE A PAGUBELOR NUMITĂ DE PREFECT, care se va
deplasa în teren pe la fiecare primărie care a întocmit Raport Operativ.
Nu s-au înregistrat victime omeneşti.
3. Măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de riscurile specifice
- primarul comunei ……….. a convocat CLSU, a dispus asigurarea permanenţei la
sediul primăriei și luarea altor măsuri preventive pe teritoriul localităţii
(întreținerea podurilor și podețelor, curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere a
apei) ;
- a fost avertizată populaţia asupra pericolului inundaţiei ;
- au fost supravegheate permanent, evoluția vremii, cursurile de apă și lucrările
hidrotehnice cu rol de apărare (diguri/baraje) de pe teritoriul comunei ……..
- forţele SVSU s-au pregătit și acționat cu materialele şi mijloacele de intervenţie
în satele ……… ;
- s-a evacuat populaţia şi animalele din zonele afectate la căminul cultural,
respectiv în târgul de animale;
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- au fost cazate persoanele sinistrate şi s-a asigurat alimentarea cu apă, alimente şi
bunuri de primă necesitate a acestora ;
- CLSU al comunei Aiton solicită sprijinul ISU Cluj pentru evacuarea apei din
fântâni şi din pivniţe;
- după retragerea apelor, CLSU al comunei Aiton a luat măsuri de refacere a căilor
de comunicaţii, reţelelor electrice si telefonice afectate și măsuri de sprijinire a
populaţiei pentru refacerea / repararea gospodăriilor proprietate personală avariate.
- alte măsuri luate la nivel local .........
Întocmit,
Șeful SVSU – Agentul de inundații
(numele, prenumele și semnătura)
Gherman Alina Maria
Rapoartele operative se întocmesc și se transmit ori de câte ori se impune, fără a se repeta
informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.
Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe suport
electronic – CD/DVD.

3

COMUNA AITON
Comitetului comunal
pentru situaţii de urgenţă
Nr. …….. / …………. / 20.....

RAPORT DE SINTEZĂ
privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei
hidrologice din comuna Aiton în perioada …………….

A) EVOLUŢIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
În perioada / În data de ……… între orele ….. vremea pe teritoriul comunei
Aiton a fost deosebit de instabilă. Au căzut precipitaţii (abundente) sub formă de
aversă care local au avut şi caracter torenţial pe dealurile …. din vecinătatea satului
…... Precipitaţiile au fost însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului
şi grindină de mici dimensiuni (exact cum a fost).
Precipitaţiile deosebit de intense, căzute pe un teren umed cu pante relativ
mari şi într-un timp relativ scurt, au generat scurgeri de pe versanţi şi creşterea
rapidă a debitelor râului / pârâului / torentului .........., cu revărsarea apelor în
perimetrul satului ..................., producând inundații cu afectarea caselelor
cetățenilor, drumului comunal DC … și terenurilor agricole …….. etc.
Începând cu ora ….. ploaia s-a oprit, iar după ora …… nivelul apei râului /
pârâului / torentului .........., a început să scadă
B) ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR OPERATIVE DE
APĂRARE
La nivelul comunei Aiton au fost luate următoarele măsuri :
- primarul comunei Aiton a convocat CLSU, a dispus asigurarea permanenţei la
sediul primăriei și luarea altor măsuri preventive pe teritoriul localităţii
(întreținerea podurilor și podețelor, curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere a
apei) ;
- a fost avertizată populaţia asupra pericolului inundaţiei ;
- au fost supravegheate permanent, evoluția vremii, cursurile de apă și lucrările
hidrotehnice cu rol de apărare (diguri/baraje) de pe teritoriul comunei ……..
- forţele SVSU s-au pregătit și acționat cu materialele şi mijloacele de intervenţie
în satele ……… ;
- s-a evacuat populaţia şi animalele din zonele afectate la căminul cultural,
respectiv în târgul de animale;
- au fost cazate persoanele sinistrate şi s-a asigurat alimentarea cu apă, alimente şi
bunuri de primă necesitate a acestora ;
- CLSU al comunei Aiton solicită sprijinul ISU Cluj pentru evacuarea apei din
fântâni şi din pivniţe;
1

- după retragerea apelor, CLSU al comunei Aiton a luat măsuri de refacere a căilor
de comunicaţii, reţelelor electrice si telefonice afectate și măsuri de sprijinire a
populaţiei pentru refacerea / repararea gospodăriilor proprietate personală avariate.
- alte măsuri luate la nivel local ....................
C) EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
În urma deplasării în teren a comisiilor de specialitate pe domenii, numite
prin ordinul prefectului, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase
din perioada ………….. pe teritoriul comunei s-au constatat și evaluat următoarele
pagube :
Nr.
crt.

1.

2.

Bazin hidrografic
Mureș - r.
Geoagiu,

Curs de apă pe
fiecare comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate
Fizic

Comuna Stremț
Cod SIRUTA ….........
Satul Aiton
Raul/Paraul/Torentul… -.... gospodării
Cod SIRUTA
-... şcoală
….........
-...cămin cultural
-... dispensar
uman
-... podețe
-....km DJ 750C
-.... ha terenuri
agricole
- ....m aparare de
mal din gabioane
(ANAR)
Satul Rediu
Raul/Paraul/Torentul… -… gospodării
Cod SIRUTA
-... şcoală
….........
-…magazin
-…oficiu poştal
-...sediu primărie
-... podețe
-... ha terenuri
agricole
-... gospodării
TOTAL PAGUBE
-... obiective
COMUNA AITON
socio- economice
- ... obiective
culturale
-....podețe
-... km DJ 750C
-... ha terenuri
agricole
- ...km aparare de
mal din gabioane
(ANAR)
TOTAL
GENERAL

2

Cauzele afectării

Valoric
(mii lei)

..........

- revărsare
Raului/Paraului.....
- scurgeri de pe
versanţi

............

- revărsare
Raului/Paraului.....
- scurgeri de pe
versanţi

………

………..

PAGUBELE CARE SE VOR TRECE IN TABEL (ATÂT FIZIC CÂT
ȘI VALORIC) SUNT CELE STABILITE DE COMISIA DE CONSTATARE
ŞI EVALUARE A PAGUBELOR NUMITĂ DE PREFECT.
(Pot fi situații în care să fie raportate pagube fizice – de exemplu : 2 anexe
gospodărești, dar valoric pagubele să fie zero).
Nu s-au înregistrat victime omenești.

D) COMPORTAREA LUCRĂRILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR CU
ROL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR
Dacă pe teritoriul primăriei există lucrări de gospodărire a apelor cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor, atunci se descrie modul lor de comportare pe
perioada cu fenomene hidrometeorologice periculoase …….. dacă s-au comportat
bine ……… dacă au fost avariate …… în ce constau avariile …. Etc.
Dacă primăria are în administrare o astfel de lucrare, atunci se completează
și tabelul următor :
Denumirea
construcţiei/deţinător sau
administrator
ANAR……......................
Primăria…........................
Alţi deţinători..................

Valoare (mii lei)

Propuneri de surse financiare
pentru refacere
- buget de stat
- buget local
- surse proprii ale deţinătorilor
- alte surse

E) CONCLUZII ŞI APRECIERI
cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a
planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a
acestora (surse de finanţare);

F) HARTA CU IMPACTUL ŞI ZONELE AFECTATE
precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea
roşie a punctului sau sectorului afectat.

Președinte CLSU
Primar,
.................................

…………………
(semnătura și ștampila)
Întocmit,
Șeful SVSU – Agentul de inundații
(numele, prenumele și semnătura)
.................
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COMITETUL COMUNAL AITON
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
TABEL CU STOCUL MINIM DE MIJLOACE ŞI MATERIALE DE APĂRARE EXISTENTE

Nr.
Crt.

DENUMIREA MATERIALELOR
ŞI MIJLOACELOR DE
INTERVENŢIE

U.M.

D1

D2

R1

R2

BP

CH

(km)

(km)

(km)

(km)

(buc.)

(buc.)

5

1

Număr kilometri / bucăți

CAP. A. - MATERIALE DE APĂRARE
1.
Geotextil
2.
Bentofix
3.
Geomembrane HDPE cu crampoane
pentru protecţia betoanelor şi protecţie
construcţii hidrotehnice - baloturi
(4x30 m)
4.
Palplanşe metalice şi din PVC
5.
Diguri mobile umplute cu apă
(hidrobaraje) şi echipamente conexe
(motopompă, grup electrogen, tambur,
sistem de rotaţie, angrenaj cu
electromotor, elevator)
6.
Diguri mobile tip panou cu sprijin
7.
Chesoane metalice cilindrice pentru
combaterea grifoanelor
8.
Saci de mari dimensiuni
(250/500/1000/2000 kg)
9.
Saci cu materiale higroscopice,
autoelevabili la contactul cu apa
10. Snopi de fascine 0-30 cm, L=3-4 m
(stocul de fascine dacă nu a fost folosit
în acţiuni de apărare se va reînnoi
minim 1/3 din fiecare an)
11. Scoabe din oţel rotund (Ø 18-20 cm)

m.p.
m.p.
buc.

100
50

NECESAR EXISTENT DEFICIT

0
0
0

0
0
0

buc.
m.l.

0
0

0
0

m.l.
buc.

0
0

0
0

buc.

0

0

buc.

0

0

75

75

0

0

buc.

60

75

50

75

buc.

12.

Saci biodegradabili

buc.

0

0

13.

Saltele de protecţie

buc.

0

0

14.

Pari din lemn rotund c.r. esenţă tare Ø buc.
8-12 cm; L=1-3 m

15.

Scânduri de 2,5 cm, L=4 ml

m.c.

0.5

0.2

16.
17.

Dulapi
Cozi de lemn pentru unelte (rezervă)

m.c.
buc.

0.5

0.3

18.
19.
20.
21.

Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm)
Sârma neagră Ø <2-4 mm
Plasă sârmă (zincată) Ø 2-3 mm
Saci pentru pământ din cânepă, iută,
polietilenă şi sfoară pentru legat saci
22. Funii subţiri pentru asigurarea
oamenilor şi uneltelor Ø 15-10 mm
23. Piatră brută (blocuri de 15-30 cm),
blocuri beton, piatră 200 – 1000
kg/buc.
24. Stabilopozi
25. Folii de polietilenă (cantitatea de folie
rezultată din aplicarea normativului se
va aproviziona eşalonat, câte 1/5 din
necesar)
CAP. B. - CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
26. Motorină, benzină, lubrifianţi, ulei
hidraulic şi aditivi pentru motorină

CAP. C. - MIJLOACE DE INTERVENŢIE
27. Motofierăstraie (drujbe)
28. Motodefrişătoare
29. Bărci metalice, fibră de sticlă sau
pneumatice cu rame
30. Şalupe cu motor

100

50

0.2

kg.
kg.
kg.
buc.

2
15
60
300

1
8
40
200

100

kg.

2

2

m.c.

5

buc.
m.p.

100

200

200

0

0.5

0.5

0

0.2 2

0.5

100

10
10
80
200

20
100

0.2

0.1

50

2

3

5

3

5

5

50

20

20

400

3.5
0

MENŢIUNI SPECIALE

5 buc./formaţie de intervenţie

- pentru zone fară protecţie
forestieră cantităţile se pot
majora cu 25 %
500 buc./formaţie de
intervenţie
buc./sistem hidrotehnic

500

500 buc./formaţie de
intervenţie
1000 buc./sistem hidrotehnic
1.000 buc./formaţie de
intervenţie
2.000 buc./sistem hidrotehnic
- pentru zone fară protecţie
forestieră cantităţile se pot
majora cu 25 %
pentru zone fară perdele de
protecţie

3.5
20 % din numărul uneltelor cu
cozi prevăzute în normativ

10
10
100
800

0
0
0
0

#VALUE!

10
100
0,5 m.l. sfoară pentru sac

0 #VALUE!

25

25

0
500

litri

200

MODUL CUM SE
ACOPERĂ
(de la unităţi din zonă
sau de la populaţie)

0

0

0
0
0

- numai unde este nevoie (zone
de eroziuni de mal, consolidări
de diguri etc.)

0
500

0

- se asigură un stoc minim
pentru funcţionarea utilajelor
de intervenţie, staţiilor de
pompare şi grupurilor de
iluminat timp de 48 de ore.
- uleiul hidraulic într-o
cantitate egală cu capacitatea
instalaţiei hidraulice.
- se asigură stocul pentru
autoturismele de teren folosite
în acţiuni operative, preventive
şi de recuperare , precum şi
pentru verificarea în teren a
construcţiilor hidrotehnice cu
rol de apărare împotriva
inundaţiilor şi exerciţii de
simulare.

0
0
0

2 buc./formaţie de intervenţie
2 buc./formaţie de intervenţie
1 buc./canton de exploatare

buc.
buc.
buc.

0
0
0

buc.

0

0

0

31.

Bacuri - dormitor

buc.

0

0

0

32.

Autoturisme de teren cu două
buc.
diferenţiale dotate cu staţii de emisierecepţie şi alte echipamente specifice

0

0

0

33.

Vagoane - dormitor echipate cu utilităţi
(rulote)
Maşini de înşurubat şi găurit electrice,
cu acumulatori
Polizoare drepte sau unghiulare
Containere pentru materiale şi
echipamente de protecţie,
cazarmament, alimente nealterabile,
bucătărie mobilă
Butoaie de tablă 100-200 l pentru
utilaje de intervenţie
ATV 4X4, cu remorci (500 kg)
Snowmobil

buc.

0

0

0

1 buc./sistem hidrotehnic, cu
lac de acumulare
1 buc./unitate de exploatare
diguri la Dunăre
1
buc. şalupă rapidă/unitate de
exploatare lucrări cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor
din Delta Dunării
1 buc./unitate care are în
'exploatere diguri la Dunăre
1 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./formaţie de intervenţie,
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./formaţie de intervenţie

buc.

0

0

0

2 buc./sistem hidrotehnic

buc.
buc.

0
0

0
0

0
0

2 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./formaţie de intervenţie

1

0

1

20 buc./formaţie de intervenţie

0
0

0
0

0
0

2 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./sistem hidrotehnic (zona
de munte)

9

0

9

34.
35.
36.

37.
38.
39.

buc.

1

buc.
buc.

40.

Lanterne tubulare mari, lanterne cu
buc.
acumulatori reîncarcabili, felinare
electrice 12-24V şi alte mijloace de
iluminat mobile cu accesorii de rezervă
(încărcător acumulatori, baterii de
rezervă, becuri, felinare electrice)

41.

Găleţi sau canistre de 10-20 l şi căni buc.
pentru apă
Marmite pentru transport hrana
buc.
Sonete de mana sau mecanice (L= 6 m buc.
cu berbec de 100-150 kg)

0

0

0

5 buc./formaţie de intervenţie

0
0

0
0

0
0

44.

Cazmale cu cozi

buc.

0

2

-2

4 buc./sistem hidrotehnic
2 - 4 buc./sistem hidrotehnic (în
funcţie de nivelul de organizare
al sistemului)
20 buc./formaţie de intervenţie

45.

Lopeţi cu cozi

buc.

0

10

-10

20 buc./formaţie de intervenţie

46.

Târnăcoape cu cozi

buc.

0

4

-4

2 buc./formaţie de intervenţie

42.
43.

4

0.2 1

0.2 4

4

47.
48.

Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi

buc.
buc.

0
0

10
4

-10
-4

5 buc./formaţie de intervenţie
10 buc./formaţie de intervenţie

49.

Căngi de fier cu cozi

buc.

0

2

-2

10 buc./formaţie de intervenţie

50.

buc.

0

0

0

5 buc./formaţie de intervenţie

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 buc./formaţie de intervenţie
5 buc./sistem hidrotehnic
5 buc./sistem hidrotehnic
2 buc./sistem hidrotehnic
20 buc./sistem hidrotehnic
2 buc./canton de exploatare

57.

Roabe metalice cu roţi pe pneuri sau
tărgi de lemn
Maiuri mecanice tip “broască”
Ciocane diferite
Cleşte de cuie combinat
Patent izolant
Barde pentru cioplit şi topoare
Găleţi pentru apă sau bidoane din
plastic
Binoclu

buc.

0

0

0

58.

Aparat foto

buc.

0

0

0

59.

Cameră video

buc.

0

0

0

60.

Rezervor combustibil

buc.

0

0

0

61.

Costum protecţie la transportul pe apă buc.
(neopren)
Capre pentru montarea fascinelor
buc.

0

Piese schimb staţii hidrometrice
automate, inclusiv comunicaţii radio
sau GSM
Radio-telefoane fixe, portabile cu
acumulatori, modem-uri, radio,
acumulatori si piese de schimb
Telefoane mobile

buc.

0

buc.

0

0

0

buc.

0

3

-3

1 buc./formaţie de intervenţie
1 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./sistem hidrotehnic
1
buc./formaţie de intervenţie 2
buc./unitate bazinală de
exploatare
1 buc./Sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./formaţie de intervenţie
3 buc./administraţie bazinală de
apă
1 buc./canton de exploatare
1 buc./formaţie de intervenţie
- pentru 2 staţii
automate/fiecare centru de
intervenţie rapidă
1 buc/caton de exploatare
2
buc./formaţie de intervenţie 2
buc./sistem hidrotehnic
1 buc/caton de exploatare
1
buc./formaţie de intervenţie 1
buc./sistem hidrotehnic

-3

51.
52.
53.
54.
55.
56.

62.
63.

64.

65.

0

0
0

Echipamente de prelucrare si
transmitere automata a datelor
(microcalculator PC, modem, telefax)

set

0

3

67.
68.

Morişti hidrometrice cu tijă
Teodolit electrooptic
Statie GPS (precizie 1-10 cm)
River-cat (sistem automat de măsurare
viteză şi secţiune semi-automat)
Instrumente de măsurare a distanţei cu
laser (Lasermetre)
Dispozitive infraroşu (în zona termo)
pentru detectarea infiltraţiilor în dig

buc.
buc.

0
0

0

buc.

Sisteme radar pentru detectarea
discontinuităţilor din corpurile
digurilor, până la 7 m adâncime
Ruleta 20 – 50 m

69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.

Pluviometre
Sirene, difuzoare pentru alarmă,
inclusiv materiale necesare montării;
portavoce

76.
77.

Set miră + plăcuţe
Maşină de umplut saci cu nisip (cu
productivitate mare) de trecut la
mijloace
78. Dispozitiv de bătut palplanşe prin
vibrare
79. Baraje lamelare din panouri din
aluminiu cu profil S (20 m)
80. Baraj limitator
81. Sisteme ancorare cu ghidaj
82. Sisteme conectori tarm si conectori
pentru baraj
CAP.D. - MIJLOACE FIXE DIVERSE
83. Motopompe cu anexe şi 150 ml
conductă sau furtun

0
0

66.

0

0

0

0
0

0

0

0

buc.

0

0

0

buc.

0

buc.

0

buc.

0

1

buc.
buc.

0
0

1

buc.
buc.

0

0

0

-1
0
-1

0
0

0
0

0
0

buc.

0

0

0

m.l.

0

0

0

buc.
buc.
buc.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

2

-2

84.
85.

Motocositori (multifuncţionale),
buc.
Utilaje terasiere (buldozer, excavator, buc.
screper, draglină cu cupă) şi piese de
schimb aferente

0
0

0
0

0
0

86.

buc.

0

9

-9

buc.

0

0

0

88.
89.
90.

Tractor articulat forestier (TAF) pentru
tractarea plutitorilor mari + cablu
Autobasculantă pentru transport
materiale de intervenţie
Automacara
Autocamion cu remorcă
Ponton fibră sticlă sau autogonflabil

buc.
buc.
buc.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

91.

Staţie potabilizare apă (30 l/min)

buc.

0

0

0

92.

Trailer cu sisteme de ancorare şi
cabluri frontal
Încărcător

buc.

0

0

0

buc.

0

0

0

buc.

0

buc.

0

9

-9

96.

Miniutilaj multifuncţional (cu braţ
pentru săpare şanţuri, foreză, freză de
zăpadă, plug de zăpadă, lamă de
buldozer)
Remorcă auto tractată de capacitate
mică
Gabară

buc.

0

0

0

97.

Greifer plutitor

buc.

0

0

0

98.

Trailer-remorcher

buc.

0

0

0

99.

Bandă transportoare dotată cu elevator buc.

0

0

0

100.

Cisterne mono-ax (1,8-3,5 t)

0

1

-1

101.

Grupuri electrogene (portabile) cu
anexe pentru iluminat

102.

Reflectoare (faruri, cablu izolant
pentru reţeaua de reflectoare);
- cablu pentru iluminat
- izolator pentru prinderea cablului,
fasunguri, întrerupatoare, becuri etc.

103.

87.

93.
94.

95.

buc.
buc.

5 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./sistem hidrotehnic

0

0

buc.

1 buc./formaţie de intervenţie
1 buc./sistem hidrotehnic

0

2 buc./formaţie de intervenţie
2 buc./sistem hidrotehnic
6-8 buc./sistem hidrotehnic
- în localităţi şi la obiective
importante situate în aval de
acumulari
1 buc./baraj
1 buc./canton de exploatare
1 buc./formaţie de intervenţie

1 buc./sistem hidrotehnic
1
buc./formaţie de intervenţie
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
2 buc./sistem hidrotehnic

1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./formaţie de intervenţie

0

0

0

0

buc.
m.l.
buc.

0

0

0

Agregate pentru sudură electrică sau
oxiacetilenică şi materiale de sudură,
truse aferente

buc.

0

0

0

104.

Corturi impermeabile

buc.

0

0

0

105.

Paturi pliante echipate cu saltele, perne buc.
şi 2 seturi de paturi şi lenjerie/pat

0

0

0

106.

Cizme de cauciuc scurte şi lungi

per.

0

0

0

107.

Mantale de ploaie cu glugă

buc.

0

0

0

1 buc./sistem de gospodărire a
apelor Aries Turda
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor Aries Turda
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor Aries Turda
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem hidrotehnic
1
buc./formaţie de intervenţie 1
buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./canton de exploatare
4 buc. de grup electrogen + 2
buc. de rezervă/formaţie de
intervenţie
câte 100 m.l. pentru fiecare
grup electrogen
- câte 200 buc. pentru fiecare
grup electrogen
1 buc./sistem hidrotehnic
1 buc./formaţie de intervenţie
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc/canton de exploatare
- se prevăd la cantoane de
exploatare, dacă este cazul
20 buc./formaţie de intervenţie

20 perechi/formaţie de
intervenţie
20 buc./formaţie de intervenţie

108.
109.

Bucătarie mobilă
Hidrofor

buc.
buc.

0
0

0
0

0
0

110.

Salopete din doc sau impermeabile

buc.

0

0

0

1 buc./formaţie de intervenţie
1 buc./canton sau sediu de
exploatare, după necesităţi
20 buc./formaţie de intervenţie

111.

Costume izopren

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

112.

Căciuli de blană ecologică sau vătuite

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

113.

Mănuşi de protecţie

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

114.

Veste şi colaci de salvare

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

115.

Pieptare avertizoare (reflectorizante)

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

116.

Bocanci

buc.

0

0

0

20 buc./formaţie de intervenţie

117.
118.
119.
120.
121.

Filtru rapid pentru apă potabilă
Aparat radio + TV
Trusă medicală de prim ajutor
Calorifere electrice
Săpun şi detergenţi

buc.
buc.
buc.
buc.
kg.

0
0
0
0
0

0
1
1
0
0

0
-1
-1
0
0

122.

Materiale dezinfectante (var şi
cloramină)

kg.

0

0

0

123. Pudră talc, naftalină
kg.
124. Otravă de şoareci
kg.
125. Spray şi creme insecticide
set
CAP. E. - MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHEŢURI
126. Prăjini din lemn de esenţă tare pentru buc.
dirijarea sloiurilor
127. Scânduri de răşinoase pentru
buc.
asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime,
20 cm lătime, 4-5 m lungime)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 buc./canton de exploatare
1 radio+1 TV/sistem
1 buc./canton de exploatare
1 buc./vagon dormitor
20 kg detergenţi/canton sau
staţie/an
10 kg săpun/canton sau
5 kg var /canton sau staţie/an
5 kg cloramină/canton sau
staţie/an
5 kg/canton / an
3 kg/canton / an
1 set/formaţie de intervenţie

0

0

0

10 buc./formaţie de intervenţie

0

0

0

15 buc./formaţie de intervenţie

0
0

0
0

5 buc./formaţie de intervenţie
2 buc./formaţie de intervenţie

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 buc./canton de exploatare
2 buc./formaţie de intervenţie
4 buc./CLSU
4 buc./CLSU
100 buc./CLSU

0
0
0
0

0
0
0
0

5 kg./CLSU
15 role/CLSU
15 role/CLSU
50 ml./CLSU

0

0

1 buc./sistem de gospodărire a
apelor

0
0
0
0
0
0
0

300
300
150
100
100
100
0

0

80

0

0

128.
129.

Răngi de fier 2-4 m lungime
buc.
0
Motofierăstraie pentru gheaţă (drujbe buc.
0
cu lamă de 40-50 cm)
130. Bile pentru spart gheaţa
buc.
0
131. Burghiuri pentru gheaţă
buc.
0
132. Scări din lemn 4-6 ml
buc.
0
133. Cordiţe de salvare şi asigurare
buc.
0
134. Pungi din polietilenă pentru
buc.
0
încărcătura explozivă
135. Cuie de diferite mărimi
kg.
0
136. Bandă adezivă
role
0
137. Bandă izolatoare
role
0
138. Sârmă neagră
ml.
0
CAP.F . - MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE
139. Trusă pentru determinarea rapidă a
buc.
0
tipului de substanţă poluatoare
140. Materiale absorbante tip spill-sorb
kg.
200
100
300
141. Saci cu absorbant HEGSORB
kg.
200
100
300
142. Saci cu absorbant HEGACID
kg.
100
50
150
143. Materiale absorbante ECO seria 200 kg.
50
50
100
144. Materiale asorbante ECO seria 300
kg.
50
50
100
145. Materiale absorbante ECO seria 400 kg.
50
50
100
146. Tanc (ponton) plutitor pentru colectare buc.
0
poluanţi
147. Perne absorbante, rulouri, cilindri
buc.
20
10
20
10
80
absorbanţi
148. Vidanje
buc.
0
149.

Materiale filtrante

tone

0

0

0

150.

buc.

0

0

0

buc.

0

0

0

buc.

0

0

0

153.

Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de
apă şi material biologic
Sistem portabil TRAWAS pentru
efectuarea determinărilor biologice
Sistem de filtrare rapid cu pompe de
vid manual
Echipamente pentru depoluarea apei

buc

0

0

0

154.

Baraje absorbante plutitoare

buc.

0

155.

buc.

0

0

0

buc.

0

0

0

157.

Sistem de ancorare baraj plutitor pe
maluri
Sistem tip funicular mobil pentru
poziţionarea barajului plutitor
Compresor portabil

buc.

0

0

0

158.

Sistem de vedere pe timp de noapte

buc.

0

0

0

159.

Binoclu infraroşii

buc.

0

0

0

160.

Electropompe

buc.

0

0

0

161.

Pânza hessiană

m.l.

0

0

0

162.
163.
164.
165.
166.

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

0
0
0
0
0

0
2
0
0
0

0
-2
0
0
0

167.

Baloţi paie
Căngi PSI
Recipiente PVC 200 litri
Măşti de gaze
Substanţe chimice neutralizante
(detergenţi biodegradabili pentru
dedurizarea apei) - bidoane 25 l
Sisteme colectare (eşantionare) probe

buc.

0

0

0

168.

Recipienţi stocare materiale recuperate buc.

0

0

0

169.

Skimmer substanţe solide / pompă apă
murdară
Truse reparaţii
Estacada 6 inch spumă solidă +
accesorii
Baraje 8 inch (tambur 10 m)
Baraje 5 inch (tambur 10 m)
Absorbant 17” x 19”
Absorbant 38” x 144 ft
Recipient mobil de stocare
Laborator mobil
Capcane petrol (Saci)
Absorbant frânghie
Ghidaj scripete/sistem ancorare
Rezervor stocare ulei recuperat
Piese de schimb
Funie sintetică

buc.

0

0

0

buc.
buc.

0
0

0
0

0
0

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
m.l.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

151.
152.

156.

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

0

0

1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
50 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
0,5 t/sistem de gospodărire a
apelor
20 buc./laborator sistem de
gospodărire a apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
2 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./administraţie bazinală de
apă Alba
5 baraje x lăţimea max. a
cursului de apă
1 baraj de 500 m/ Administraţie
Bazinală Alba
3 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
2 buc./sistem de gospodărire a
apelor
1 buc./sistem de gospodărire a
apelor
2 buc./sistem de gospodărire a
apelor
300 ml/formaţie de intervenţie
50 buc/formaţie de intervenţie
5 buc./formaţie de intervenţie
5 buc./formaţie de intervenţie
2 buc./formaţie de intervenţie

150 m.l./formaţie de intervenţie

• Locul de depozitare : Stocul minim de materiale şi mijloace de intervenţie este depozitat în magazia primăriei,agentilor economici, Sistemul Hidrotehnic Turda sau la administratia bazinala de pa Alba.
• Gestionar mijloace şi materiale pentru stocul de materiale ale comunei Aiton este dna: Gherman Alina Maria

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AITON
PRIMAR,
Nicolae FAGADAR

………………………………
(semnătura și ștampila)

Notă 1 : Pe teritoriul judeţului Alba, râuri principale (categoriile D1 sau R1) sunt : r. Mureş, r. Arieş în aval de Ac. Mihoeşti, r. Târnava Mare (r. Târnave), r. Târnava Mică, r. Sebeş şi r. Cugir.
Restul cursurilor de apă vor fi încadrate în categoriile D2 sau R2.

Notă 2 : Primăriile din mediul rural se încadrează de obicei la R2. De asemenea, atunci când calculați NECESARUL fiți atenți și la coloana Mentiuni Speciale din Normativul-cadru (coloana din dreapta),

unde se specifică ce unități au dreptul să achiziționeze acel articol, sau cantitatea alocată. Îndeobște la primăriile din mediul rural se constituie o singura formatie de intervenție.

D1 - diguri si râuri principale;
D2 - diguri la celelalte cursuri de apă;
R1 - zone inundabile neîndiguite şi râuri principale;
R2 - zone inundabile neîndiguite la celelalte cursuri de apă;
BP - baraje de pământ;
CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize etc.;

