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Identificarea zonelor din cadrul comunei, cu risc de producere a
fenomenelor meteorolocice şi geoclimatice specifice zonei şi sezonului
31.10.2016
rece, care ar putea perturba activităţile economice şi sociale la nivelul
comunei în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor şi
monitorizarea acestora în permanenţă de CLSU .
Inventarierea la nivelul instituţiilor şi operatorilor economici de pe raza
comunei, a mijloacelor şi capacităţilor tehnice, materiale şi umane care pot
31.10.2016
fi puse la dispoziţia Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru
intervenţie, în sprijinul SVSU în caz de înzăpeziri sau alte calamităţi
naturale,specifice sezonului rece.
Verificarea sistemelor de înştiinţare şi pentru asigurarea alarmării în
timp util a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene Lunar în prima
meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în
marţi
prognozele meteorologice transmise de instituţiile de specialitate INMH,
SGA, ISU Alba.
Informarea operativă a Secretariatului Tehnic Permanent al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre pericolul ori
Permanent
producerea unor situaţii de urgenţă.
Organizarea şi efecutarea controalelor periodice de prevenţie la
gospodăriile populaţiei, pentru depistarea şi înlăturarea stărilor de pericol şi
Permanent
a cauzelor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă (coşuri de fum,
afumătorii, instalaţii termice, instalaţii electrice, etc)
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Asigurarea stocurilor de materiale de intervenţie şi antiderapante
necesare la combaterea poleiului şi zăpezilor pe drumurile comunale şi
străzile publice in cadrul comunei şi localităţilor aparţinătoare .
Pregătirea şi antrenarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
în cazul intervenţiilor specifice sezonului rece : înzăpeziri, îngheţ, zăpoare
pe cursurile de apă, inundaţii pe timp de iarnă, etc.
Intensificarea recunoaşterilor în perioada Crăciunului, a Anului Nou şi
a celorlalte sărbători religioase şi legale, în scopul stabilirii măsurilor pentru
prevenirea producerii evenimentelor care pot perturba starea de
normalitate.în cadrul comunei.
Organizarea şi efecutarea controalelor periodice specifice sezonului
rece la instituţiile subordonate primăriei, conform graficului de control
(şcoli, grădiniţe, cămine culturale, lăcaşe de cult, etc.), verificarea
planurilor de evacuare şi intervenţie în caz de incendii.
Executarea unor activităţi de control la:
- operatori economici cu specific de alimentaţie publică angrenaţi
în organizarea şi desfăşurarea Revelionului;;
- lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă;
Organizarea serviciului de permanenţă la primăria comunei pe
perioada sărbătorilor de iarnă 25.12.2015–02.01.2016 (membrii
Centrului Operativ cu Activitate Temporară)
Încheierea convenţiilor /protocoalelor cu societăţile comerciale care
deţin utilaje şi mijloace de intervenţie în caz de înzăpeziri, gheţuri sau alte
intemperii specifice sezonului rece.
Identificarea şi luarea în evidenţă a persoanelor vârstnice sau cu
dizabilităţi fizice ori psihice, precum şi persoanele care locuiesc singure şi
necesită îngrijire sau asistenţă medicală sau socială.
Controlul permanent și analiza periodică a modului în care se desfășoară
activitățile planificate, în ședințe ale Comitetului Local pentru Situații de
Urgență și adaptarea planurilor în funcție de situațiile apărute.
Secretar,
DAMIAN VISALON

2
31.10.2016

Permanent

20.12.2016
10. 01.2017
Conform
Graficului

3
Contabil
Şef SVSU
Echipa logistică
SVSU
personal de
prevenire
SVSU
personal de
prevenire
SVSU
personal de
prevenire

15.12.2016

SVSU
personal de
prevenire

25..12 - 04.01

CLSU

10.11.2016

CLSU
Societăţile
comerciale

Permanent

Referent social

lunar sau la
nevoie

CLSU

4

