ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BĂLĂCEANA
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind desemnarea domnului Gaveniuc Gheorghe – şeful Servicului voluntar pentru
situaţii de urgenţă Bălăceana ca agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ
teritoriale

Babor Nichita-Primarul comunei Bălăceana, judetul Suceava;
Având in vedere :
-referatul nr. 2241 din 23.09.2013 prezentat de doamna Beşa Elena-secretarul comunei
Bălăceana;
-prevederile art. 53 alin.(3) din Ordinul nr. 1422/192 din 16 mai 2012 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*)
În temeiul dispozitiilor art.63 alin. (1) lit. e), art. 68 şi ale art. 115 alin.(1) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

D I S P U N:
Art.1- Începând cu data de 23 septembrie 2013 se deleagă domnul Gaveniuc Gheorghe
- Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Bălăceana ca agent de inundaţii la
nivelul unităţii administrativ teritoriale.
Art.2-Persoana desemnată la art. 1 va duce la îndeplinire atribuţile prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3-Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie instituţiilor şi persoanelor
interesate în termenele prevăzute de lege.

P R I M A R,
NICHITA BABOR

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei- Elena Beşa
Bălăceana, 23 septembrie 2013
Nr.123

PRIMAR,
NICHITA BABOR
Avizat pentru legalitate,
Beşa Elena
Anexă la dispoziţia nr. 123 din 23 septembrie 2013


Întocmeşte şi actualizează planul local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea extraselor din
aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;



Asigură, prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegherea permanentă,
pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza
localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ;



Centralizează datele privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi
întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;



Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra
riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de
fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;



Urmăreşte 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;



Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările
meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a
populaţiei;



Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte starea
construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor, precum şi
efectele inundaţiilor;



Solicită fondurile necesare dotării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii aaglomerări de gheţuri şi
accidente la construcţii hidrotehnice;



Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de către primar prin fişa postului.

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA
Nr. 2241 din 23.09.2013

REFERAT
la dispoziţia privind desemnarea domnului Gaveniuc Gheorghe – şeful Servicului
voluntar pentru situaţii de urgenţă Bălăceana ca agent de inundaţii la nivelul unităţii
administrativ teritoriale
Subsemnata, Beşa Elena - secretarul comunei, prin prezentul vă aduc la cunoştinţă că
art. 53 alin.(3) din Ordinul nr. 1422/192 din 16 mai 2012 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*), prevede că Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
ART. 52
(1) Comitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundaţii
şi fenomene meteorologice periculoase, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, precum şi
operatorii economici potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea
acestor obiective cu forţe şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare,
adaptate la condiţiile concrete care pot apărea.
(2) Conducătorii structurilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia să constituie formaţii de
intervenţie nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit
Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale, anexa nr. 12 la prezentul regulament. În
cazul Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, activităţile prevăzute la alin. (1) se
efectuează prin intermediul Serviciilor voluntare, iar în cazul operatorilor economici prin
grija Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
(3) Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Atribuţiile agentului de inundaţii sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.
846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe
termen mediu şi lung.
Având în vedere necesitatea desemnării unei personae responsabile ca agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale, propun emiterea unei dispoziţii în acest
sens.

Secretarul comunei,
Elena Beşa

