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Nr. 864894 din 09.06.2020
CĂTRE U.A.T.-URILE DIN JUD. ALBA
DOMNULUI (DOAMNEI) PRIMAR,
Sursa: A.N.M.
Fenomenele vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată
Zona afectată: întreaga suprafață a județului
Durata avertizării: 09.06.2020, ora 12:00 - 10.06.2020, ora 10:00
Textul mesajului:

Atenționare meteorologică
Cod Galben
În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va
manifesta prin frecvente descărcări electrice, vijelii, grindină și averse ce vor avea și caracter
torențial. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp.
Având în vedere condițiile și fenomenele meteorologice menționate, în calitatea dumneavoastră de
președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, veți dispune următoarele măsuri:
 convocarea la nevoie a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea verificării și punerii în
aplicare a planurilor de măsuri;
 Asigurarea permanenței la sediul primăriei, la iminența producerii unor situații de urgență și
transmiterea la Centrul Operațional Județean al ISU Alba, a datelor de contact a persoanelor care asigură
permanența
 Verificarea și la nevoie punerea în aplicare a planurilor de apărare împotriva inundațiilor;
 Verificarea stocurilor de materiale necesare pentru intervenție și participarea la acțiunile de protecție și
de apărare împotriva inundațiilor cu utilajele și echipamentele din dotarea CLSU;
 Avertizarea populației din zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundații;
 Verificarea spațiilor stabilite pentru adăpostirea și cazarea, la nevoie, a cetățenilor evacuați, respectiv
pentru depozitarea bunurilor materiale ale acestora și evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din zonele
cu pericol de inundare;
 Pregătirea și verificarea forțelor și mijloacelor pentru intervenție de la nivelul autorităților administrației
publice locale și operatorilor economici;
 Verificarea stării de funcționare a sistemelor de avertizare – alarmare din localitate;
 Stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare și a zonelor de acordare a primului ajutor pentru
cei surprinși de viituri;
 Crearea condițiilor necesare asigurării populației sinistrate cu apă potabilă, alimente și materiale de
cazarmament de strictă necesitate;

 Monitorizarea evoluției fenomenelor vizate şi a posibilelor consecinţe ale acestora.

Totodată, veți lua măsuri pentru întocmirea și transmiterea Rapoartelor operative, imediat după primirea
informațiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos și în funcție de evoluția
fenomenului ori de câte ori se impune, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MMP și MAI nr.
459/78/ din 2019. De asemenea, veți dispune instituirea serviciului de permanență, în caz de iminența producerii
unor situații de urgență, conform Ordinului M.A.I. nr. 736/2005.

VICEPREȘEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA

Pagina 1 din 1

NESECRET

