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Dispoziţia primarului de constituire a comitetului local pentru
situaţii de urgenţă.

Dispoziţia primarului de constituire a centrului operativ cu activitate
temporară.

Hotărârea Consiliului local privind înfinţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.

Dispoziţia primarului pentru atribuirea funcţiei de „agent de
inundaţii” şefului SVSU.
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Tabel nominal cuprinzând comitetului local pentru situaţii de
urgenţă (C.L.S.U.).

Tabel nominal cuprinzând centrului operativ cu activitate temporară
(C.O.A.T.).
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Tabel cu numerele de telefon, fax, adrese de e-mail ale permanenţei
unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii.
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Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare
împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.
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Tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor
inundabile.
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Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local.

Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate
la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari.

Tabel cu forţele şi mijloacele de intervenţie
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Tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare
existente.



8

Planul de situaţie al localităţii la scara 1:25.000, care cuprinde:
- localizarea obiectivelor afectabile;
- delimitarea zonelor inundabile:

- din revărsări de cursuri de apă;
- din scurgeri de pe versanţi;

- amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor;

- cu punctele critice ale acestora;
- indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz);

- căile de comunicaţie;
- zone cu poduri şi podeţe subdimensionate;
- zone critice;
- zone de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi
bunurilor.
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Profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica
cotele de apărare şi fazele de apărare la diguri.
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Raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să
cuprindă situaţia afectării acestora la viiturile din ultima decadă şi modul
lor de refacere.
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Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la
folosinţele de apă potenţial poluatoare.
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Elemente strict necesare extrase din „Planul de acţiune în caz de
accident la baraj”.

- timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate;
- limita maximă a undei de rupere;
- obiective cuprinse în zona inundabilă;
- înălţimea maximă a lamei de apă;
- căi de evacuare;
- zone de evacuare în caz de accident la baraj.


