CUPRINS
PLANUL LOCAL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR,
GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE
- COMUNA AGIGEA 1. PREZENTARE GENERALA - ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR LA
INUNDATII, GHETURI SI POLUARI ACCIDENTALE
 Acte normative de referinţă
 CAPITOLUL I - Dispoziţii generale privind analiza riscurilor generatoare de
situatii de urgenta specifice inundatiilor, inzapezirilor, gheturilor si poluarilor
accidentale
 CAPITOLUL II - Stabilirea pragurilor de apărare
 CAPITOLUL III - Atribuţii şi responsabilităţi pentru gestionarea situaţiilor
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale - EXTRAS din Ordinul comun nr.
1422/192/2012 al Ministerului Mediului si Padurilor şi al Ministerului Administraţiei
şi Internelor  CAPITOLUL IV - Organizarea sistemului informaţional pentru transmiterea
informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice
 CAPITOLUL V - Măsuri preventive, operative şi de refacere la nivel local

2. Dispoziţia Primarului Comunei Agigea nr. 62/21.02.2013 - de constituire a Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă
3. Componenta nominala a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Agigea
4. Tabel cu datele de contact ale permanentei la nivelul Comunei Agigea, unde se pot
transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii
5. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase
6. Tabel cuprinzând date caracteristice de apărare apărare împotriva inundaţiilor şi
fenomenelor meteorologice periculoase
7. Măsuri preventive operative si de refacere ce se întreprind la nivel local in caz de inundaţii
şi fenomene meteorologice periculoase
8. Schema de avertizare – alarmare a populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi
hidrologice – sisteme de avertizare - alarmare

9. Dispoziţia Primarului Comunei Agigea nr. 236/25.07.2013 privind componenţa Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
10. Dispoziţia Primarului Comunei Agigea nr. 255/12.08.2013 privind nominalizarea şefului
Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii
11. Desfasurarea actiunii de evacuare la nivelul Comunei Agigea –
nominalizarea
responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi nominalizarea responsabilului cu întocmirea
Rapoartelor operative zilnice
12. Asigurarea spaţiilor de cazare temporară a persoanelor evacuate, la nivelul Comunei Agigea
13. Lista podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea
permanentă pe timpul apelor mari
14. Dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere
a efectelor poluărilor accidentale
15. Harta localitatii Agigea cu punctele de adunare - imbarcare, primire - repartitie in caz de
evacuare la tip de risc inundatii
16. Harta localitatii Lazu cu punctele de adunare – imbarcare, primire - repartitie in caz de
evacuare la tip de risc inundatii
17. Lista obiectivelor aflate in zona inundabila a Vaii Agigea si a Vaii Lazu
18. Date caracteristice pentru actiuni operative ale C. L. S. U. Agigea la poluari accidentale
19. Tabel cu agentii economici potentiali poluatori de pe raza Comunei Agigea
20. Masuri de interventie la poluari accidentale produse pe raza Comunei Agigea
21. Măsuri instituite pentru perioadele de secetă hidrologică

