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CENTRUL OPERATIONAL - SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT

Catre,
Toate Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta din judetul Hunedoara

- in atentia doamnei/domnului presedinte-

Avand in vedere debutul iemii, pentru evitarea situatiilor de urgenta generate de
fenomenele meteorologice periculoase (inzapeziri si formarea de po lei pe caile de
comunicatie ~i care pot genera blocaje rutiere, intreruperea alimentarii cu energie electrica,
gaze, apa, energie termica sau alte utilitati publice), pe langa masurile stabilite in anexa nr.
1 a Hotararii nr. 65 din 27.11.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta
Hunedoara - "Planul general de masuri privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice
sezonului de iarna 2020 - 2021", in calitate de Presedinte al Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta, va rugam sa intreprindeti urmatoarele actiuni:
1. verificarea tehnicii specifice si a stocurilor de materiale necesare actiunilor de
deszapezire;
2. verificarea/actualizarea contractelor pentru asigurarea actiunilor de deszapezire
de catre operatori economici de profil;
3. identificarea din timp a spatlilor in care poate fi asigurata relocarea temporara,
cazarea si hranirea persoanelor surprinse in trafic sau afectate de fenomenele meteorologice
periculoase;
4. avertizarea populatiei potrivit situatiei prognozatc;
5. acordarea sprijinului cetatenilor din zonele afectate de viscol si caderi abundente de
zapada;
6. evidenta persoanelor in varsta sau cu dizabilitati, care locuiesc singure, precum si a
celor cu afectiuni medicale grave (dializa, diabetici, femei gravide etc);
7. atentionarea operatorilor economici sursa de rise privind obligativitatea asigurarii
securitatii in functionarea instalatiilor, pentru evitarea producerii accidentelor tehnologice;
8. monitorizarea cailor de circulatie rutiere ~i feroviare, a infrastructurilor critice de
interes local si a depunerilor de gheata pe cursurile de apa;
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9. analizarea si actualizarea planurilor de aparare impotriva fenomenelor meteorologice
periculoase;
10. verificarea functionaril mijloacelor existente pentru avertizarea populatiei si
obiectivelor aflate in zonele de rise pentru producerea fenomenelor meteorologice
periculoase;
11. constituirea, la nivelul Iocalitatilor, a unor echipe formate din voluntari, care, la
nevoie, sa sprijine actiunile de interventie a echipajelor specializate din cadrul
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara;
12. asigurarea functionarii fluxului informational intre Centrul Local pentru Situatii de
Urgenta si Centrul Operational din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatiii de
Urgenta "Iancu de Hunedoara" al judetului Hunedoara la tel. 0254 - 214220, 0254 -
214221 si fax 0254 - 211212, 0254 - 211037, e-mail isuhd@isuhd.ro, isuhd@yahoo.com,
pentru a cunoaste in orice moment conditiile de trafic, starea de practicabilitate a drumurilor
si eventualele situatii de blocare sau ingreunare a circulatiei pe anumite portiuni din acestea,
ca urmare a inzapezirilor sau a carosabilului inghetat ori acoperit de polei si informarea
operativa a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, despre orice situatie de
urgenta produsa in zona de responsabilitate cu privire la producerea ~ievolutia situatiilor de
urgenta (intreruperi de energie electrical gaze natural, blocare sau ingreunare trafic rutier,
etc.) specifice sezonului de iarna.

DEMEAN VIOREL

• Se transmite prin e-mail

Deva, str.George Cosbuc, nr.26, cod: 330012
Telefon: 0254/214220 sau 02541214221,Fax: 0254/211212 sau 0254/211037

isuhd@isuhd.ro; isuhd@yahoo.com
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