INFORMARE

asupra măsurilor ce vor fi întreprinse pe termen scurt, mediu și lung de
Primăria comunei Mihăileni, județul Botoșani, pentru combaterea efectelor
inundațiilor
Această informare este efectuată de Primăria comunei Mihăileni, strada
Principală, cod poștal 717260, telefon: 0231 625103, fax: 0231 625103, E-mail:
primariamihailenibt@yahoo.com, în scopul obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor
pentru lucrarea: “Actualizare Plan Urbanistic General comuna Mihăileni, județul
Botoșani”
Se intenționează să se implementeze prevederile Hotărârii nr. 12 / 14.03.2018
prin care este aprobat Planul de măsuri împotriva inundațiilor pentru imobilele aflate în
zona inundabilă a comunei Mihăileni, județul Botoșani, și care propune următoarele
măsuri ce se vor întreprinde pe termen scurt, mediu și lung:
I.
-

-

-

II.

Măsuri preventive (de prevenire, protecție și pregătire):
realizarea periodică a acțiunilor de salubrizare a cursurilor de apă;
constituirea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție operativă;
instruirea periodică a consilierilor locali și Șefului serviciului voluntar
asupra atribuțiilor ce le revin pentru diminuarea pagubelor produse de
inundații în localități;
pregătirea membrilor serviciului voluntar pentru participare la acțiuni
operative de intervenție;
organizarea periodică a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea
riscului pe care îl prezintă inundațiile și a măsurilor ce se întreprind de
fiecare cetățean în situații de urgență;
elaborarea și actualizarea planului local de apărare împotriva inundațiilor;
afișarea, la sediul Primăriei a Planului de situație al localității cu
amplasarea zonelor inundabile, căilor și zonelor de evacuare a populației
și animalelor.

Măsuri operative
A.
La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase –
COD GALBEN (Faza I de apărare la diguri și Faza I de apărare la ghețuri)
- avertizarea populației din zone potențial afectabile din revărsări de pâraie
locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanți;
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-

-

-

-

-

-

îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și de pe
malurile cursurilor de apă;
îndepărtarea materialului lemnos rezultat din exploatarea perdelelor de
protecție și animalelor din zonele de dig – mal și de pe insule.
B. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice – COD GALBEN
supravegherea cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici;
elaborarea și transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative
privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
C. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase – COD
PORTOCALIU – CI, faza ÎI la diguri, faza ÎI la ghețuri
avertizarea populației, cu prioritate a celei aflate în zone de risc la
inundații;
convocarea, în ședință extraordinară, a CSLU pentru stabilirea măsurilor
ce se impun;
asigurarea permanenței la sediul Primăriei cu personal instruit precum și a
bunei funcționări a mijloacelor de comunicații;
pregătirea materialelor și a mijloacelor de intervenție operativă și
transportul lor în zone critice;
pregătirea spațiilor pentru eventuale evacuări ale oamenilor și animalelor;
ancorarea, de către unitățile de exploatare a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumuri forestiere;
asigurarea funcționării în condiții de siguranță, a instalațiilor
hidromecanice de la barajele mici de pe raza localității.
D. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice – COD
PORTOCALIU
informarea periodică a cetățenilor asupra măsurilor întreprinse, precum și
a celor necesare a fi luate în continuare;
supravegherea permanentă a cursurilor de apă, digurilor, barajelor,
zonelor endemice de producere a blocajelor de ghețuri, secțiunii podurilor
și podețelor.
executarea lucrărilor de intervenție operativă în zonele critice pe cursurile
de apă și participarea alături de deținătorii de construcții hidrotehnice la
lucrările de intervenție operative;
evacuarea populației și animalelor după caz;
elaborarea și transmiterea rapoartelor operative conform fluxului
informațional.
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-

III.
-

E. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice – COD ROȘU
avertizarea populației din toate localitățile aparținătoare;
convocarea în ședință extraordinară a CSLU;
asigurarea permanenței la primărie cu personal instruit;
transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele
critice;
pregătirea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsolurile
locuințelor;
pregătirea spațiilor și mijloacelor pentru evacuarea populației și
animalelor;
ancorarea de către unitățile de exploatare a depozitelor de material
lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere;
asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor hidromecanice
de la barajele mici și supravegherea permanentă a acestora. Efectuarea
pregolirilor dacă acestea sunt necesare cu asistența tehnică a
specialiștilor S.G.A.

MĂSURI DE REFACERE
evaluarea preliminară a pagubelor produse de inundații și participarea în
comisiile numite de Prefect pentru validarea evaluării;
avizarea Proceselor Verbale de calamități întocmite de deținătorii de
construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor;
elaborarea Rapoartelor de Sinteză privind efectele fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, în maxim 20 de zile de la încetarea
fenomenelor și transmiterea acestora conform fluxului informațional.

A. Printre rezultatele măsurilor preventive enumerăm:
- evitarea construirii de locuințe și obiective sociale, culturale și/sau
economice în zonele potențial inundabile;
- implementarea de măsuri structurale de protecție, inclusiv în zona
podurilor și podețelor;
- implementarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore,
elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la inundații și a
programelor de măsuri, introducerea sistemelor de asigurări);
- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare și alarmare pentru
cazuri de inundații;
- întreținerea infrastructurilor existente de protecție împotriva inundațiilor și
a albiilor cursurilor de apă;
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execuția lucrărilor de protecție împotriva afluirii albiilor râurilor în zona
pădurilor și podețelor existente;
comunicarea cu populația și educarea ei în privința riscului la inundații și a
modului ei de a acționa în situații de urgență.

B. Rezultatele măsurilor de management sunt:
- detectarea posibilității formării viiturilor și inundațiilor probabile;
- prognozarea evoluției și propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă;
- avertizarea autorităților și a populației asupra întinderii, severității și a
timpului de apariție a inundațiilor;
- organizarea de acțiuni de răspuns ale autorităților și ale populației pentru
situații de urgență;
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel județean
pentru intervenția operativă;
- activarea instituțiilor operaționale și mobilizarea resurselor.

C. Rezultatele măsurilor de refacere sunt:
- asigurarea de ajutoare pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale
populaţiei afectate de dezastru şi revenirea la viaţa normală;
- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de
protecţie împotriva inundaţiilor;
- revizuirea activităţilor de management a inundaţiilor în vederea
îmbunătăţirii procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor
evenimente viitoare în zona afectată, precum şi în alte zone.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare sau care
intenționează să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa menționată:
Laurențiu BARBACARIU - Primar comuna Mihăileni, Ștefan-Alexandru APETRI –
Consilier
Primar,
telefon:
0231
625103,
fax:
0231
625103,
E-mail:
primariamihailenibt@yahoo.com, după data de 16.01.2019.
Primar comuna Mihăileni,
Laurențiu BARBACARIU
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