= PRIMAR =
Comuna DRAJNA
Judet : PRAHOVA
ROMANIA
Tel : 0244.290.202
Fax : 0244.290.736

DISPOZITIE,
privind îndeplinirea responsabilităţilor pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către
nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele produse de cutremure şi/sau
alunecări de teren
Primarul comunei Drajna ,judetul Prahova;
Avand in vedere referatul nr. 1509 /20.02.2018 intocmit de Sef SVSU Plaisanu Rodica prin care se
solicita a se dispune numirea unei persoane pentru intocmirea si transmiterea rapoartelor operative in
situatii de urgenta specifice la cutremur si/sau alunecari de teren;
În conformitate cu prevederile OMAI nr.1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau
alunecări de teren, Anexa D la Regulament - Normativ privind Planul de apărare în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren, Anexa 1-la Normativ
-Conţinutul orientativ al Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice.
În temeiul art.63 alin 5lit b si art.68 alin.(1) din Legea 215/2001republicată, a administraţiei publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
DISPUNE:
Art.1 Incepand cu data de prezentei dispozitii,doamna Plaisanu Rodica îndeplineşte responsabilităţile
pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul superior de decizie referitor la evenimentul
produs şi efectele produse de cutremure şi/sau alunecări de teren conform Conţinutului cadru al Raportului
Operativ - Anexa D - la Regulament .
Art.2 Incepand cu data prezentei dispozitii se abroga orice dispozitie contrara.
Art.3 De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspune secretarul comunei Drajna.

PRIMAR,
GONTEA VIOLETA

Comuna Drajna
Nr……………./………………

AVIZAT,
Secretar comuna
RACOVITA RAMONA

PRIMARIA DRAJNA
COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA
APROBAT,
Primar
VIOLETA GONTEA
Nr.1509/20.02.2018
REFERAT
Doamna Primar,
Avand in vedere prevederile Ordinului Comun al Minsterului Transporturilor, Constructiilor si
turismului siMinisterul Administratiei si Internelor nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005, pentru
aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la
cutremure şi/sau alunecări de teren, Anexa B la Regulament - Normativ privind Planul de apărare în
cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren,este
necesar a se desemna o persoana,,
are sa intocmeasca si sa transmita Raportul operativ conform anexei D din Regulament ,nivelului superior
de decizie ,respectiv CJSU Prahova si ISU Prahova .
Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea situaţiei de urgenţă specifice şi ori de
câte ori situaţia impune.
Pentru cele mai sus mentionate atasez anexa D la Regulament.
.

Sef SVSU
Plaisanu Rodica

ANEXA D - la Regulament

Conţinutul cadru al Raportului Operativ
1. Locul, data şi ora producerii dezastrului; elemente descriptive;
2. Situaţia la locul evenimentului:
- Persoane decedate
- Persoane traumatizate: pierderi de vieţi, răniţi, arşi, contaminaţi etc.
- Persoane în pericol/evacuate/relocate
- Locuinţe şi anexe gospodăreşti afectate:
- Distruse
- Avariate
- Suprafaţa de manifestare a dezastrului:
- Localităţi
- Surse de mare risc
- Obiective socio-economice
- Teren agricol
- Situaţia căilor de comunicaţii: drumuri naţionale, judeţene şi comunale avariate sau distruse, poduri şi podele avariate sau
distruse, a liniilor de telecomunicaţii şi transport a energiei electrice, precum şi a reţelelor de transport ale operatorilor energetici;
- Animale mari moarte sau ameninţate
- Distrugeri de alte bunuri
3. Forţe şi mijloace de intervenţie
- existente
- necesare din alte judeţe
4. Măsuri urgente întreprinse;
5. Data şi ora trecerii de la o etapă a operaţiunilor de intervenţie la alta;
6. Cereri de forţe, materiale, mijloace şi asistenţă tehnică internă şi internaţională;
7. Alte date şi elemente în raport de evoluţia situaţiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri luate: forţe şi mijloace cu

care s-a acţionat, rezultate obţinute, nr. persoanelor şi gospodăriilor evacuate, măsuri de cazare, ajutoare asistenţă sanitară.

DISPOZITIE
privind componenta Centrului de conducere si coordonare a evacuarii
Primarul comunei Drajna,judetul Prahova;
Avand in vedere referatul nr. 10018 / 24.11.2017 intocmit de dna Plaisanu Rodica Sef SVSU prin care
se solicita a se dispune constituirea Centrului de conducere si coordonare a evacuarii in situatii de urgenta;
In conformitate cu prevederile art. 24,lit.a si anexa 4 din OMAI nr.1184/2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
In temeiul prevederilor art.63 si art.68 din Legea nr.215/2001 Republicata-a administratiei publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Se constituie Centrul de conducere si coordonare a activitatii de evacuare in situatii de urgenta ,la
nivelul comunei Drajna.
Art.2. Componenta Centrului de conducere si coordonare a evacuarii este prezentata in Anexa la prezenta
dispozitie.
Art.3.Incepand cu data prezentei dispozitii ,se abroga orice dispozitie anterioara.
Art.4.De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspune secretarul comunei Drajna.
PRIMAR
GONTEA VIOLETA

Avizat,de legalitate
Secretar,
RACOVITA RAMONA

Comuna Drajna

Nr............./...........
PRIMARIA DRAJNA
COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA
Nr. 10018/24.11.2017
APROBAT,
Primar
VIOLETA GONTEA

REFERAT
Doamna Primar,
Avand in vedere prevederile art.24,lit.a ,art.25 si anexa nr.4 din OMAI nr.1184/2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta va
aduc la cunostinta ca pentru intocmirea Planului de evacuare este necesar a se constitui
Centrul de conducere si coordonare a activitatii de evacuare la nivel de comuna(CCCE).
Va propun urmatoarea componenta a CCCE,prezentata in tabelul anexat,conform cerintelor
anexei nr.4 din OMAI nr.1184/2006.
Pentru cele mai sus mentionate va rog analizati si dispuneti.

Sef SVSU
Plaisanu Rodica

