ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA NEGRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PLANUL DE MASURI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INZAPEZIRILOR ,
INGHETULUI , ALUNECUSULUI SI A ALTOR FENOMENE
METEOROLOGICE PERICULOASE SPECIFICE SEZONULUI
RECE
AL COMUNEI NEGRENI
2011 – 2012
I . SCOPUL APLICARII MASURILOR.
1. Planul de masuri pentru prevenirea si combaterea inzapezirilor , inghetului,
alunecusului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului
rece 2011 – 2012 , se intocmeste in scopul realizarii in scurt timp , in mod
organizat si intr-o conceptie unitara a masurilor de prevenire si reducere a
efectelor inzapezirilor , inghetului si alunecusului , informarii oportune asupra
unor fenomene meteorologice periculoase , precum si pentru desfasurarea
interventiei de urgenta pentru limitarea si inlaturarea urmarilor asupra
persoanelor si bunurilor materiale .
2. Organizarea si conducerea activitatilor referitoare la prevenirea , limitarea si
inlaturarea urmarilor inzapezirilor , inghetului si fenomenelor meteorologice
periculoase in sezonul rece se desfasoara in concordanta cu masurile luate in
acest domeniu in plan teritorial si in stransa colaborare cu factorii de raspundere
stabiliti prin actele normative in vigoare .
3. Responsabilitatea sistemului de pregatire , organizarea si conducerea
activitatilor de prevenire si inlaturare a urmarilor inzapezirilor , inghetului si
fenomenelor meteorologice periculoase in sezonul rece revine Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta al comunei Negreni.
II. SITUATIILE SI MODUL DE APLICARE A PLANULUI .
Situatiile de aplicare a planului pe teritoriul comunei Negreni sunt determinate de
producerea inzapezirilor , inghetului , alunecusurilor , si a altor fenomene
meteorologice periculoase specifice sezonului rece .
III . PRINCIPALELE MASURI .
1. Masuri de prevenire :
a. Asigurarea instiintarii Comitetului local pentru Situatii de urgenta si a
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta despre evolutia fenomenelor
meteorologice .

b. Instiintarea populatiei despre posibilitatea de a se produce inzapeziri si inghet
atentionarea acesteia in ceea ce priveste aprovizionarea cu produsele de baza si
asupra masurilor specifice de comportament , protectie si prim ajutor pe timp de
iarna .
c. Dinamizarea masurilor de supraveghere a riscurilor din locatiile publice unde
se desfasoara evenimente specifice sarbatorilor de iarna .
d. Realizarea unui parteneriat real intre consiliul local si institutiile economice de
pe raza localitatii in vederea rezolvarii in comun a problemelor ce pot leza
interesele populatiei .
e. Verificarea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor de comunicatii si
alarmare in vederea instiintari si alarmarii in timp util a C.L.S.U. si populatiei in
cazul producerii unor fenomene meteo periculoase specifice sezonului rece.
f. Supravegherea cursurilor de apa pentru inlaturarea podurilor de gheata si
zapoarelor.
h. Mentinerea in functiune a mijloacelor de interventie in caz de incendii si
fenomene meteo periculoase.
i. Stabilirea evidentei persoanelor in vârsta si a celor cu dizabilitati fizice si
psihice care locuiesc singure pentru ajutarea de urgenta a acestora pe timpul
sezonului rece.
2. Masuri de interventie :
a. Activitatea de dezapezire si combatere a inghetului pe drumurile secundare
b. Participarea activa a populatiei , alaturi de fortele de specialitate la actiunile
intreprinse pentru normalizarea situatiei in cazul caderilor masive de zapada ,
prin inlaturarea nametilor in zonele limitrofe amplasarii gospodariilor individuale ,
inclusiv la operatiunile de deblocare a cailor de acces spre institutiile publice si a
altor elemente de infrastructura .
c. Pentru cantonarea persoanelor inzapezite pe raza comunei Negreni exista
conditii de cazare in cadrul Căminului cultural Negreni si Scolii generale cu
clasele I-VIII Negreni.
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