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2. Tabel cu componenţa nominală a Comitetului municipal, orăşenesc sau 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;
3. Tabel cu numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde
se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;
4. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase;
5. Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile .
6.Tabel cu măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:
- lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea
permanentă pe timpul apelor mari;
-scurt istoric cu descrierea evenimentelor legate de inundaţii
7. Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente.
8. Planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, înclusiv în format digital, la scara 1:25.000 .
9. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare,
propriu unităţii administrativ teritoriale.

1. DISPOZIŢIA PRIMARULUI DE CONSTITUIRE A COMITETULUI LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
ROMANIA
ROMANIA

Avizat

JUDETUL CARAS-SEVERIN

Secretar

COMUNA EFTIMIE MURGU

DISPOZITIE

Privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Primarul comunei Eftimie Murgu :
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.21/2004,privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta si Ordinul
Comun al MMGA si MAI 638/2005.:
Vazand prevederile H.G.R.nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru,privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si
centrelor operative pentru situatii de urgenta:
In conformitate cu Ordinul Prefectului nr.156/2004,privind constituirea
Comitetului Judetean Caras – Severin pentru Situatii de Urgenta,art.14:
In temeiul prevederilor art.63 (5) lit. ‘’b’’ si art.68 din Legea nr.215/2001 actualizata ,privind
administrarea publica locala cu modificarile si completarile ulterioare reactualizata in anul
2007
DISPUN :
Art.1. Se reactualizeaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta conform bazei
legale sub forma urmatoare:
HG nr.638/1999, O.U.nr.21/2004,H.G.1491/2004 si H.G.nr.1286/2004
Art.2. Activitatea CLSU se asigura astfel:
Secretariatul Tehnic Permanent este constituit din:
-Presedinte: Imbrescu Ilie – primarul comunei Eftimie Murgu
-Vicepresedinte : Murgu Danila - viceprimar
Membrii :
Ungar Anton – secretar
Haramuz Anesia – medic uman
Popovici Ion – directorul scolii generale
Achim Constantin – sef post Politie Local
Imbrescu Liviu – sef Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta
d).Consultantii:
1.
2.
3.
4.
5.

Ciocloda Gheorghe – inginer agronom
Turnea Iustina – expert judecatoresc ( consilier judetean)
Otiman Mihai – technician veterinar
Dancea Mariana – referent Camin Cultural
Cocias Nicolae – technician silvic

6.
7.
8.
9.

Haramuz Pavel – intr. privat A.F. Haramuz PDAC
Dragota Simion – administrator S.C. Iacosimi S.R.L.
Dancea Ilie – administrator S.C. Agromec S.A.
Imbrescu Stefan – intr. privat

e). Centru operativ pentru pentru situatii de urgenta cu activitate temporara
1. Murgu Danila – presedinte
2. Ungar Anton - secretarul comunei
3. Achim constantin – sef Post Politie Local.
Art.6. Prezenta dispozitie intra in vigoare la data comunicarii.
Art.7. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetului Caras – Severin;
- Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta;
- Compartimentului pentru Situatii de Urgenta;
- Membrilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta;

PRIMAR,
Imbrescu Ilie

Nr.82/8.07.2008

2. COMPONENŢA NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ _
Nr.
Crt.

Numele si prenumele

Unitatea unde este
angajat

Functia

Adresa

Adresa e-mail

Telefon
Acasa

Telefon
serviciu

1

Imbrescu Ilie

Primaria E.Murgu

primar

E.Murgu nr. 264

emurguprimar@yahoo.com

0726102998

0255243210

2

Murgu Danila

Primaria E.Murgu

viceprimar

E.Murgu nr. 148 emurguprimar@yahoo.com

0766880480

0255243210

3

Ungar Anton

Primaria E.Murgu

secretar

E.Murgu nr. 229 emurguprimar@yahoo.com

0724762958

0255243210

4

Haramuz Anesia

Dispensar

medic

E.Murgu nr. 99

emurguprimar@yahoo.com

0766264727

0255243257

5

Achim Constantin

Post Politie

Sef post

E.Murgu nr. 191 emurguprimar@yahoo.com

0766299615

0255243260

6

Popovici Ioan

Scoala generala

director

E.Murgu nr. 105 scoala.emurgu@gmail.com

0727894543

0255243256

7

Imbrescu Liviu

Primaria E.Murgu

Sef SVSU

E.Murgu nr. 370 emurguprimar@yahoo.com

0785804805

0255243210

PRESEDINTE
IMBRESCU ILIE

3. TABEL CU PERMANENŢA LA SEDIUL PRIMĂRIEI ÎN S.U.

Nr.
Crt.

Numele si prenumele

1

UNGAR ANTON

2

ACHIM CONSTANTIN

3

IMBRESCU LIVIU

4

Unitatea unde este
angajat

Functia

Adresa

Adresa e-mail

Telefon
Acasa

Telefon
Serviciu

emurguprimar@yahoo.com

0724762958

0255243210

Primaria E.Murgu

Secretar

E.Murgu nr.229.

Post Politie .E. Murgu

Sef Post

E.Murgu nr.393

emurguprimar@yahoo.com

0766299615

0255243260

Primaria E.Murgu

SEF SVSU

E.Murgu nr.370

emurguprimar@yahoo.com

0785804805

0255243210

JURJ MARIA

Primaria E.Murgu

Contabil

E.Murgu nr. 100

emurguprimar@yahoo.com

0255243220

0255243210

5

DANCEA CALINA

Primaria E.Murgu

Casier

E.Murgu nr.415

emurguprimar@yahoo.com

0761131045

0255243210

6

OTIMAN MIHAI

Primaria E.Murgu

Administrator

E.Murgu nr.544

emurguprimar@yahoo.com

0735538647

0255243210

7

MURGU IOANA

Primaria E.Murgu

Guard

E.Murgu nr.488

emurguprimar@yahoo.com

0255243333

0255243210

8

ION MARIUS NICOLAE

Primaria E.Murgu

Paznic

E.Murgu nr.444

emurguprimar@yahoo.com

0764990129

0255243210

PRESEDINTE
IMBRESCU ILIE

4. SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL OPERATIV DECIZIONAL
SCHEMA
FLUXULUI INFORMATIONAL OPERATIV –DECIZIONAL PENTRU APARARE
IMPOTRIVA INUNDATIILOR SI GHETURILOR
COMITETUL JUDETEAN PENTRU
SITUATII DE URGENTA
CARAS-SEVERIN
Inspectoratul judetean pentru situatii de
urgenta
Tel/fax
211210/212137
211213/215326

GRUPUL DE SUPORT TEHNIC I
S.G.A. Caras-Severin al C.J.P.S.U generate de
inundatiilor,fenomene meteo periculoase, accidente la C.H.
si poluari accidentale
Fenomenelor meteorologice periculoase si
Accidentelor la constructiile hidrotehnice
Tel/fax
tel. Mobil
257227/251987
0744790538

Centrul
operativ al
C.J. S.U tel/fax
212498

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII
DE URGENTA
EFTIMIE MURGU
Primarie
tel/fax
255243210
Primar
0726102998

Post
Politie
tel/fax
255243260
Obiective
afectabile
Conform tab.
cu el.tehnice

Statie hidrometrica
S.H.
Repere constituite

Post hidro :repere constituite

Primaria Eftimie Murgu

Primaria Eftimie Murgu

5. TABELUL CUPRINZÂND DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ EFTIMIE MURGU
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

CA

CI

CP

F1

F2

F3

I
1

53700

BAZINUL HIDROGRAFIC. NERA
Ef Murgu
precip
255243210
abundente

Ef. Murgu

OGASE: Iloca,
Cotovat, Canob.

Ef Murgu.

Revarsari Parau
Rudarica

PRESEDINTE – IMBRESCU ILIE

Ampl
asame
nt
staţie
hidro
metri
că
averti
zoare
/post
pluvio
metri
c
averti
zor

25
l/m
p /1
oră

35l/
mp
/1
oră

50l/
mp
/1
oră

R.A

R.I

R.P

Mărimi de apărare
avertizoare

CA

CI

CP

F1

F2

F3

Timpul de
propagare a
viiturilor sau
de
concentrare a
precipitaţiilor
periculoase
de la postul
pluviometric
la obiective

Obiective
aflate în zone
de risc la
inundaţii şi
accidente la
construcţii
hidrotehnice

La atingere
CI

Terenuri
Agricole
Maluri dig

praguri critice la
precipitaţii

COD ROŞU

Mărimi locale de
apărare

COD PORTOCALIU

Amplasa
ment
staţie
hidrometr
ică locală

25
l/m
p
/1
oră
45
l/m
p/3
ore

35l/
mp
/1
oră

50l/
mp
/1
oră

60
l/m
p/3
ore

80
l/m
p/3
ore

25
l/m
p
/1
oră

35l/
mp
/1
oră

50l/
mp
/1
oră

COD GALBEN

Număr
telefon şi fax,
e-mail la
primărie, post
de poliţie,
şcoală, etc

S.M.
Bozovici

Curs de
apă/toate
cursurile de apă
de pe raza
localităţii
(permanente sau
nepermanente),
formaţiuni
torenţiale
Surse de risc la
inundaţii: avarii
şi accidente la
construcţii
hidrotehnice
(diguri, baraje),
exces de
umiditate

COD ROŞU

Localitate
Eftimie
Murgu

COD PORTOCALIU

Cod
siruta

COD GALBEN

Nr.
crt.

Gradini
Terenuri agr.
Gradini
Terenuri agr.

Lucrări
hidrotehnice de
apărare existente caracteristici/cursul
de apă pe care sunt
amplasate.
Caracteristici
tehnice

Asigurările de
calcul şi de
verificare ale
construcţiilor
hidrotehnice
existente, cu
debitele aferente
(proiectate)

6.TABEL CU MĂSURI PREVENTIVE ŞI OPERATIVE CE SE ÎNTREPRIND LA NIVEL LOCAL
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA EFTIMIE MURGU
MASURI DE APARARAE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LA NIVEL LOCAL
Nr.
crt.

Masuri pentru
avertizarea,alar
marea
populatiei la
primirea
avertizarilor
hidrologice si
meteorologice

Masuri la atingerea
-cotei de atentie(C.A.)
-faza I-a de aparare la diguri
-faza I-a de aparare la gheturi
-pragurile de avertizare la
precipitatii

Masuri la atingerea :
-cotei de
inundatie(C.I.)
-faza II-a de aparare
la diguri
-faza II-a de aparare
la gheturi
-pragurile de
aparare la
precipitatii

Masuri la atingerea :
-cotei de pericol(C.P.)
-faza III-a de aparare
la diguri
-faza III-a de aparare
la gheturi
-meteor rosu pentru
precipitatii

Masuri pana la iesirea din starea de aparare

Formatii de
interventie
alcatuite din
localnici

Responsabili cu
actiunile de aparare

0

1
-Locul in care
este amplasat
mijlocul de
alarmare
-semnal folosit
pentru
alarmarea
populatiei
-responsabili
pentru
amorsarea
mijloacelor de
alarmare
(nume,prenume
,adresa,tel.)
-Sirena
electrică este
amplasata in
curtea Primariei
Eftimie Murgu
Responsabil:
Imbrescu Liviu
0785804805

2

3

4

5

Se verifica
-supravegherea continua
a starii lucrarilor,in
special in punctele
critice.
-asigurarea scurgerii
libere pentru evitarea
blocarii cu plutitori sau
ingramadiri de sloiuri si
formarea de zapoare in
sectiunile ingustate:
poduri,podete si poduri
de cale
ferata,prize de
apa.,curatirea rigolelor,
etc.
-evacuarea utilajelor si
materialelor din zona
inundabila sau ridicarea
lor la cote superioare
,ancorarea lor.

Se verifica:
supravegherea
evolutiei
nivelului
-executarea unor
lucrari
provizorii

faza III :cand
sloiurile s-au
blocat formand
zapoare
Se urmareste
-Marirea
frecventei
transmiterii de
informatii la
S.G.A.CarasSeverin.
Concentrarea mijl.
de interventie in
zonele critice
-executia
lucr.provizorii

Se urmareste repunerea in funct. a
instalatiilor de alimentare cu apa, de
evacuarea apelor reziduale
industriale si menajere precum si
evacuarea apelor din inundatii,baltiri
prin saparea unor canale de scurgere
si prin instalarea de agregate de
pomp. mobila.
-aplicarea masurilor sanitaroepidemice
-repararea , punerea in funct.a
ob.avariate,distruse.
-demolarea lucr.prov. de aparare.
-refacerea:
cailor de comunicatie si a podurilor
-instalatiilor de pompare a apelor.
- liniilor de telecomunicatii si de
transport al energiei electrice
-repararea ,
punerea in functiune a conductelor de
apa,aburi, gaze, petrol, avariate
,distruse.
-repunerea in funct. a ob.social ec.
-sprijinirea populatiei pentru refacerea
sau repararea locuintelor proprietate
personala, avariate sau distruse

6
Vor fi
alcatuite
numai din
persoane
apte si
reactualizat
e de cate ori
este nevoie

7
Nominalizarea
responsabil. Pentru
evacuarea :
CONFORM
TABELULUI CU
RESPONSABILII CU
EVACUAREA
-Nominalizarea
persoanelor care
asigura permanenta la
primarie pe timpul
f.m.p.
CONFORM
TABELULUI
-nominalizarea
responsabil care asigura
intocmirea rapoartelor
operative si
transmiterea la STP al
C.L.S.U.
agent pentru inundaţii :
Imbrescu Liviu

Clopotul
Bisericii
Ortodoxe –
resp Suta
Gheorghe nr.
203

-localizarea si
dirijarea apelor in
albiile cursurilor
de apa
gravitational sau
prin pompare

Conform
tabelului

6.1.TABEL NOMINAL
cuprinzand membrii echipelor de interventie a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Nr.
Crt.
0
1

Echipa
localitatii
1
Eftimie
Murgu

Numele si prenumele

2
Turculescu Filip
Marcea Iancu
Liubimirescu Stefan

PRESEDINTE
IMBRESCU ILIE

Unitatea unde
este
angajat
3
Primaria E -M

Functia

4
Muncitor
necalificat
Primaria E –M Muncitor
necalificat
Primaria E - M Muncitor
necalificat

Adresa

5
E Murgu nr.
90 A
E Murgu nr.
24
E Murgu nr.
10 A

Telefon
Acasa
6
0766475557
0763030718
0762535078

Telefon
serviciu
7
0255243210

6.2.LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR CU SECŢIUNI DE SCURGERE SUBDIMENSIONATE
LA CARE SE ASIGURĂ SUPRAVEGHEREA PERMANENTĂ PE TIMPUL APELOR MARI;

Nr.
Crt.

Descriere pod,podeţ,
tip,stare de întreţinere

1

Pod centru stare buna

2

Pod strada secundara –
stare buna

3

Podet Cotovat
Stare buna

4

Podet Iloca
Stare buna
Podet Canobars
Stare buna

5

Localizare pe Denumire curs
DC, DJ, DN
apa traversat
km. Intravilan,
extravilan

DJ 571 F
Centrul
comunei
KM 7
Drum
comunal
Intrare strada
secundara
KM 1
Drum
comunal
strada
secundara
KM 3
DJ 571 F
KM 5
DJ 571 F
KM 5

Parau
Rudarica

Descriere sectiune
subtraversare,marime,
capacitate de
transport debite la ape
mari
100%

Parau
Rudarica

100%

Ogas Cotovat

90%

Ogas
Iloca
Ogas
Canorars

90%
100%

6.3.SCURT ISTORIC CU INUNDATIILE PRODUSE IN LOCALITATE

De sub Pregheda izvoraste Rudarica,fir de apa firav si gures,care,unindu-se cu alte
izvoare,va cobora catre cheile care ii poarta numele. Principalul curs de apa il constituie
paraul Rudarica, afluient al Nerei. Bazinul sau este reprezentat de teritoriul comunei,cu o
densitate a retelei hidrografice de 0,81km/kmp,fiind cea mai deasa retea din Banat. Cele
doua izvoare ale Rudaricii isi au originea in Munţii Svinecea. Dupa unirea celor doua
izvoare, Rudarica Mare si rudarica Mica, raul parcurge 10 km printr-o vale splendida
(Valea Rudaricii) si intra in localitatea care pana nu demult ii purta numele.
Din cauza inundatiilor din 3 noiembrie 1827, 15 mai 1910, 21 martie 1941 si 19
octombrie 1955, astazi se mai pastreaza doar un numar de 22 de mori. Albia raului este
presarata cu un sirag de mori de apa, incepand cu Moara de la Tunel si sfarsind cu Moara
din Tarina, mori care pana in 1910 insumau un numar de 51, dar potopul din acea
primavara a luat 28 dintre ele, dar doi oameni au platit si ei cu viata in aceea noapte de
cosmar. Inspre Prisacina, afluent al Rudaricii, se deschide o poteca strahjuita de paduri de
carpen si fag. Inainte de a intra in sat, raul strabate faimoasele sale chei, impodobite de o
parte si de alta de padurici de liliac salbatic pe care primavara il face sa-ti topeasca simtul
olfactiv. Cheile sunt dominate de stanci uriase si abrupte, doua dintre ele avand infatisare
omeneasca, iar localnicii le-au numit Adam si Eva. In aceasta portiune de 2 km, valea
este vestita prin morile sale de apa vie, mori ce formeaza cel mai mare complex
mulinologic din SE Europei.
Azi, mai functioneaza 22 de mori, inundatiile din 1955 ducand la vale "jumatate
din sufletul satului".
Din anul 1980 s-a adancit albia raului nemaiexistand riscul afectarii
gospodariilor cetatenesti.

Măsuri preventive si operative pentru managementul situatiilor de
urgentă în caz de inundatii la nivel local
I. Măsuri preventive
1. Organizarea fluxului informational pentru avertizarea-alarmarea populatiei din
zonele de risc la inundatii:
- numirea si instruirea personalului care asigură alarmarea populatiei din satele
apartinătoare;
- numirea personalului responsabil pentru actionarea echipamentelor de alarmare;
- stabilirea personalului care execută serviciul de permanentă si a locului unde se
execută permanenta.
2. Elaborarea, prin agentul de inundatii, a planului local de apărare împotriva
inundatiilor, gheturilor si poluărilor accidentale:
- identificarea tuturor surselor de risc la inundatii aflate pe raza unitătii
administrativ-teritoriale;

- afisarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populatiei si bunurilor în situatii de urgentă.
4. Constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de interventie în caz
de inundatii:
- Încheierea de conventii cu operatorii economici din zonă pentru acordarea
sprijinului în situatii de urgentă.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundatii, a adunărilor cetătenesti pentru
constientizarea populatiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare
cetătean pentru apărarea vietii si a bunurilor materiale.
6. Realizarea si întretinerea santurilor si rigolelor de scurgere.
7. Întretinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localitătii
(îndepărtarea materialului lemnos si a deseurilor din albii si din sectiunilor
podurilor si podetelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuinte în zonele cu risc la inundatii.
9. Organizarea periodică a exercitiilor de simulare a inundatiilor.
II.

Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDATII
1. Convocarea în sedintă extraordinară a CLSU în functie de situatia concretă din
teren.
2. Instituirea permanentei la sediul primăriei.
3. Avertizarea populatiei si a obiectivelor din zonele de risc la inundatii.
4. Îndepărtarea blocajelor din sectiunile podurilor si podetelor de pe formatiunile
torentiale, de pe văi nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apă si a constructiilor hidrotehnice de pe raza unitătilor
administrativ-teritoriale.
COD PORTOCALIU PENTRU INUNDATII
1. Convocarea sedintei extraordinare a CLSU ori de câte ori situatia o impune.
2. Instituirea permanentei la sediul primăriei.
3. Asigurarea functionării fluxului informational între CLSU si Centrul Operational al
IJSU si Centrul Operativ al SGA
- elaborarea Rapoartelor operative prin agentii de inundatii.
4. Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele de risc la inundatii.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundatiilor:
- Asigurarea patrulării cursurilor de apă si digurilor;
- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă si formatiunilor torentiale;
- Interzicerea efectuării unor brese în diguri sau baraje;
- Asigurarea participării cetătenilor la actiunile de interventie operativă;
- Asigurarea supravegherii podurilor si podetelor în sectiuni subdimensionate;
- Evacuarea populatiei si animalelor dacă evolutia fenomenelor periculoase o
impune;

- Evacuarea apei acumulate în imobile.
COD ROSU PENTRU INUNDATII
1. Convocarea în sedintă extraordinară a CLSU ori de câte ori situatia o impune;
2. Instituirea permanentei la sediul primăriei ;
3. Avertizarea-alarmarea populatiei din zonele cu risc la inundatii;
4. Asigurarea functionării fluxului informational între CLSU, Centrul Operational al
IJSU si Centrul Operativ al SGA:
- Elaborarea si transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundatiilor.
5. Alarmarea populatiei în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU si a cetătenilor la actiunile de interventie
operativă.
7. Evacuarea populatiei si animalelor, asigurarea cazării populatiei, adăpostirea
animalelor, distribuirea de apă potabilă si alimente.
III.

Măsuri de reabilitare

1. Constientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse
de inundatii (fizic).
2. Sprijinirea activitătii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialitti,
numiti prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetătenilor la actiunile de refacere si reconstructie.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării si pe terenurilor
agricole.
5. Salubrizarea surselor si instalatiilor de alimentare cu apă si a terenurilor care au
fost afectate.
6. Interzicerea efectuării de brese în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte
fără aprobarea CMSU-MMSC.

7. TABELUL CU STOCUL MINIM DE MIJLOACE ŞI MATERIALE DE
APĂRARE EXISTENTE

Denumire
materiale
Pari

U.
M.
buc

Necesar

Existent

Deficit

50

50

0

Sarma
Neagra

Kg

4

4

0

Saci

buc

50

50

0

Funii

ml

10

10

0

Piatra bruta

mc

15

15

0

Casmale
Lopeti

buc

5

5

0

Tarnacoape

buc

5

5

0

Furci,cangi

buc

3

3

0

Maiuri

buc

5

5

0

Barde topoare

buc

1

1

0

Galeti

buc

1

1

0

Sirene

-

-

-

Grupuri
electrogene

-

-

-

Reflectoare

-

-

-

Modul cum se acopera
deficitul (unitati din zona
sau persoane fizice )

8. PLANUL DE SITUAŢIE AL LOCALITĂŢII
planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, înclusiv 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;
LEGENDA

PLAN DE SITUATIE
COMUNA __________________
Scara 1:250000
Cu zonele de risc la inundabilitate
LEGENDA :
- DIN REVARSARI
- Zone de evacuare a populatiei
- Cai de acces spre zonele de evacuare
- Curbe de nivel
- Parau Rudarica

9. PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE

PLANUL

DE PREVENIRE ŞI COMBATERE
A POLUĂRILOR ACCIDENTALE

AL COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

EFTIMIE MURGU

Comuna EFTIMIE MURGU este o comuna fara sate apartinatoare. Teritoriul
ei este strabatut de parul Rudarica, afluient al raului Nera .
POLUAREA - introducerea directă sau indirectă în aer, apă sau sol, a unor substanţe
sau a căldurii, care pot dăuna sănătăţii umane sau calităţii ecosistemelor acvatice sau
celor terestre, care pot conduce la pagube materiale ale proprietăţii sau care pot dăuna sau
obstrucţiona serviciile sau alte folosinţe legale ale mediului.


Poluare accidentală a apelor - orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice,
biologice sau bacteriologice ale apei, produsă prin accident, avarie sau altă cauză
asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijenţe ori calamitaţi naturale şi
în urma căreia apa devine improprie folosirii posibile înainte de poluare.



Poluarea accidentală este, de cele mai multe ori, de intensitate mare şi de scurtă
durată

Substanţe cu potenţial poluator
Substanţe solide sau lichide cu proprietăţi toxice, care în anumite condiţii create, pot
genera poluarea apelor
Punct critic. Locul de la care pot fi antrenate în ape de suprafaţă sau subterane, substanţe
cu potenţial poluator
Prevenirea şi înlăturarea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de apă
Totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică : măsuri de prevenire, mijloace şi
construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii; acţiuni operative de
urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea şi
distrugerea poluanţilor; măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea
echilibrului ecologic.



Cauzele poluărilor accidentale
PIERDERI de materiale- semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse
finite, combustibili, ape uzate sau alte substanţe solide sau lichide care prin
ANTRENARE în REŢELE PLUVIALE, REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE, în SOL sau EVACUĂRI DIRECTE ÎN RECEPTOR NATURAL,
pot provoca poluări accidentale.



La apariţia în apă, la captare, a unor poluanţi, factorii responsabili execută, după caz,
următoarele:
1. Întreruperea alimentării cu apă pe durata deplasării undei de poluare pe râu, în dreptul
prizei
2. Tratarea suplimentară a apei, dacă acest lucru poate conduce la eliminarea poluanţilor
3. Participarea la acţiunile desfăşurate pentru devierea, colectarea, neutralizarea sau
distrugerea poluanţilor


La încetarea poluării, respectiv la sistarea acţiunilor generate de acest eveniment,
conducerea dispune informarea SGA din zonă



Imediat după încetarea efectelor poluării accidentale, conducerea unităţii va
dispune evaluarea pagubelor, dacă acestea s-au produs şi a cheltuielilor materiale
efectuate pentru gestionarea evenimentelor generate de poluare

Pe teritoriul comunei Eftimie Murgu nu exista operatori economici posibili poluatori.
Pentru cazuri de poluari accidentale provenite din deversarea unor substante poluante din
accidente pe caile rutiere, se intervine cu materiale si mijloace din stocul de aparare si
echipele de interventie stabilite .
Se va cere si sprijinul Garzii de Interventie Bozovici in cazul in care nu se pot inlatura
efectele poluarii de catre echipajele locale de interventie.

Primaria
Eftimie Murgu

C.L.S.U. EFTIMIE MURGU
FISA DE COMUNICARE
In cazul observarii unei poluari accidentale
LUNA

CURSUL DE APA
:
LACUL:
ZONA DE
LITORAL:
ACVIFER :

ZIUA

ORA

1
LOCALIZARE

ANUL
DATE DE
LOCALIZARE A
FENOMENULUI

2
3
4

MODUL DE
MANIFESTARE A
FENOMENULUI
MORTALITATE PISCICOLA :
CAUZA POLUARII SI
NATURA
SUBSTANTEI
TENDINTA
EVOLUTIEI

DESCRESTERE

CRESTERE
STATIONAR

CINE A
LUNA
RECOLTAT

ZIUA

ANUL

APA
RECOLTARE
PROBE

PES
TI
REZULTATE PROBE :

ALTE INFORMATII
CINE ANUNTA
POLUAREA
MASURI LUATE

NUME
FUNCTIA
ADRESA
TELEFON
UNITATEA CARE A PRODUS POLUAREA
LA CAUZE
LA EFECTE

ALTE INFORMATII
CINE
COMPLETEAZA

UNITATEA

LUNA ZIUA

ANUL

SEMNATURA

