




Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr.58 / 2016 

COMPONENŢA NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU 
SITUATII DE URGENTĂ AL COMUNEI LĂPUGIU DE JOS 

9 9 

Nr Numele si Funcţia Mijloace de comunicare 
• prenumele In La locul 
crt comitet de 

muncă 
Telefon/fax e-mail 

1. C H I O R E A N 
A L I N - T R A I A N 

Preşedinte Primar 0732970672 
0254281782 

primar@primarialapugiudej os .ro 

2. G O L A Ş I E I O A N Vicepreşe 
dinte 

Viceprimar 0722218962 viceprimar@primarialapugiudejos.ro 

3. U R S U D O I N A Membru secretar 0732970673 seeretar@primarialapugiudejos.ro 

4. S T R E T E A N 
I O N E L 

membru ŞefSVSU 0732970670 
-

5. P E T R E S C U 
P A U L 

membru inspector 0730940118 

6. Ş U I A G A P A U L -
C R I S T I A N 

membru Agent-Şef 
post 

0720267067 

7. O N I Ţ I U M I H A I -
M I R C E A 

membru Medic 
veterinar 

0254281788 

8. P O P O V I C I L I V I membru Tehnician 
silvic 

0725411621 

9. S C O R O B E T E 
C R I S T E A 

membru şofer 0721439895 

Lapugiu de Jos, 23 septembrie 2016 

PRIMAR, 
Alin-Traian Chiorean 

^ / 

AVIZAT 
, Doina Ursu 

t 

mailto:viceprimar@primarialapugiudejos.ro
mailto:seeretar@primarialapugiudejos.ro


Anexa nr.2 la Dispoziţia nr. 58/2016 

COMPONENTA NOMINALĂ A CENTRULUI OPERATIV PENTRU 
? 

SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI LĂPUGIU DE JOS 

Nr 
• 

crt 

Numele si 
9 

prenumele 
Funcţia Mijloace de comunicare Nr 

• 

crt 

Numele si 
9 

prenumele In 
comitet 

La locul 
de 
muncă 

Mijloace de comunicare Nr 
• 

crt 

Numele si 
9 

prenumele In 
comitet 

La locul 
de 
muncă 

Telefon/ 
fax 

e-mail 

1. CHIOREAN 
ALIN-TRAIAN 

şeful 
Centrului 
operativ 

Primar 0732970672 
0254281782 

primar@primarialapugiudejos.ro 

2 . POPA DANIELA Locţiitor referent 0732970675 contabilitate@primarialapugiudejos.ro 

3 . OPREAN 
VIORICA 

membru referent 0732970676 

4. CIUPEI 
LOREDANA 

membru inspector 0722458489 
-

5. BRINDUŞESC 
MARJA 

membru Responsabil 
cămine 
culturale 

0722851416 

Lapugiu de Jos, 23 septembrie 2016 

PRIMAR, 
Alin-Traian Chiorean 

AVIZAT 
Secretar, Doina Ursu 

mailto:primar@primarialapugiudejos.ro
mailto:contabilitate@primarialapugiudejos.ro


R O M A N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

PRIMARIA COMUNEI LAPUGIU DE JOS 
Scdiul-Lapugiu de Jos,$tr,Principala, Cod postai, 337280 

Tel. 0254-281767;Tel-Fax 0254-281782 
E-maiIiWw.primarialapugiudcjQS.ro 

D I S P O Z I Ţ I A nr, 45 / 2013. 
privind numirea domnului STRETEAN IONEL, in funcţia de agent de 

inundaţii la nivelul Primăriei comunei Lapugiu de Jos 

PRIMARUL COMUNEI LAPUGIU DE JOS, JUDEŢUL HUNEDOARA; 
Având in vedere adresa nr.3553/PV/l 2.09.2013 a Comitetului Judeţean 

pentru Situatii de Urgenta, prin care solicita emiterea unei dispoziţii de numire a 
şefului SVSU, in iunctia de agent de inundaţii; 

în conformitate cu prevederile HG. Nr,846/2010, pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung; 

In temeiul ârt.63, alin.(l), lit.d), alin.(5) lit.b), art.68 alin,(J) si ale art.l 15 
alin.(l), lit.a) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicata cu 
modificările si completările ulterioare: 

Art.l - Se numeşte domnul STRETEAN IONEL, in funcţia de agent de inundaţii 
la nivelul Primăriei comunei Lapugiu de Jos, judeţul Hunedoara. 

Art.2 - Atributiile,agentului de inundaţii sunt reglementate prin HG. 
Nr.846/2010, pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului Ia 
inundaţii pe termen mediu si lung; 

Art.3 - Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Comitetului Judeţean pentru Situatii de Urgenta si domnului Stretean 
Ionel si la dosarul Planului de aparare impotriva inundaţiilor din cadrul Primăriei 
comunei Lapugiu de Jos. 

Lapugiu de Jos, la 19.09.2013. 

D I S P U N E : 



Atribuţiile Preşedintelui CLSU pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce 
îi revin, potrivit legii, în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

inundaţii, gheţuri, secetă hidrologică, accidente la construcţii hidrotehnice şi 
poluări accidentale pe cursuri de apă 

a) asigură personalul şi condiţiile necesare pentru instituirea serviciului de permanenţă şi verifică 
modul de îndeplinire al acestui serviciu; 
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităţile pentru avertizarea şi alarmarea 
populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 
c) dispune agentului de inundaţii organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a 
populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc 
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor; 
d) asigură, prin agentul de inundaţii, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri din care au 
fost excluse informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor; 

e) asigură, prin agentul de inundaţii, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor 
Anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul regulament; 
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor 
de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor 
accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice din 
administrare proprie şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor; 
g) asigură 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; 
h) dispune agentului de inundaţii afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori 
pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de alarmare 
acustică a populaţiei; 

i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, supravegherea permanentă, pe 
timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza localităţii 
pentru prevenirea inundaţiilor; 
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului local asupra 
atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare 
comunelor; 
k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu materiale 
şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la construcţii 
hidrotehnice; 
1) asigură întocmirea Proceselor verbale de calamităţi în vederea suplimentării surselor de apă 
potabilă pentru populaţie în perioadele de secetă hidrologică. 



AGENTUL DE INUNDAŢII 

Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale. 

Atribuţiile agentului de inundaţii: 
a)colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a 
apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea 
tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale; 

b)asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 
accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a 
instituţiei; 

c)asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză privind efectele 
fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din 
Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun 
al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor 
nr. 1.422/192/2012; 

d)asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe 
care-1 prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru 
diminuarea pagubelor; 

e)asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările 
meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a 
populaţiei. 



C.L.S.U LĂPUGIU DE JOS 

PLANUL DE MĂSURI 
PENTRU PREVENIREA ŞI LIMITAREA EFECTELOR NEGATIVE IN CAZUL INUNDAŢIILOR 

Nr. 
crt 

ACŢIUNI/ MĂSURI CINE RĂSPUNDE TERMEN 

1. Actualizarea documentelor operative de intervenţie in situaţii de 
urgenţă, produse ca urmare a manifestării situaţiilor de urgenţă 
generate de inundaţii 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

permanent 

2. Analizarea in cadrul CLSU a situaţiei operative, stabilirea 
măsurilor şi acţiunilor cu caracter organizatoric, pentru stabilirea 
măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi adoptate a fi adoptate in 
scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă in caz de 
inundaţii 

Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă Lăpugiu de Jos 

Cand situaţia o impune 

3. Instituirea serviciului de permanenţă la primărie, in vederea 
asigurării stării de operativitate şi a capacităţii optime de 
intervenţie, precum şi transmiterea tabelului cu personalul care 
asigura permanenţa la ISU Hunedoara 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

Pe timpul 
avertizărilor/atenţionărilor 

4. Informarea populaţiei privind modul de comportare la inundaţii Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

Pe timpul 
avertizărilor/atenţionărilor 

5. Pregătirea forţelor, utilajelor şi echipamentelor din dotarea proprie 
in scopul participării la acţiunile de protecţie şi apărare impotriva 
inundaţiilor, conform registrului de capabilităţi 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

permanent 

6. Crearea condiţiilor necesare asigurării, la nevoie, a apei potabile, 
alimentelor şi materialelor de cazarmament de strictă necesitate 
pentru persoanele sinistrate 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

Cand situaţia o impune 

7. Constituirea unor rezerve de forţe şi mijloace pentru sprijinirea 
acţiunilor de limitare şi inlăturare a efectelor inundaţiilor, precum şi 
de salvare/ evacuare a cetăţenilor afectaţi 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 
Postul de poliţie 

Cand situaţia o impune 



8. Monitorizarea puntelor critice de pe cursurile de apă recunoscute 
pentru prevenirea inundaţiilor 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

permanent 

9. Informarea operativă a ISU cu privire la producerea şi evoluţia 
situaţiilor de urgenţă specifice inundaţiilor 

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Lăpugiu de Jos 

permanent 

10. 

ŞEF C.L.S.U Lăpugiu de Jos 
Primar, Alm-Traian i CHIOREAN 


