ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului
rece 2019-2020
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau .
Avand in vedere :
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Breaza – dl. Adrian
Druga inregistrata la nr. 5322/12.09.2019;
 Raportul compartimentului de resort la nr. 5566/25.09.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 129 alin. (7) lit. “h” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
 Prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta nr. 17/08.10.2019 privind aprobarea Planului de masuri
al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau,
pentru sezonul de iarna 2019-2020.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba Planul de masuri pentru perioada sezonului
rece 2019-2020 prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la
cunostinta publica a persoanelor, serviciilor si autoritatilor vizate
prevederile prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BADINA IOAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
NR.106
BREAZA 31.10.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 31.10.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 8 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 8 consilieri
prezenti la sedinta.

Anexa la H.C.L. nr.106 /31.10.2019
CONSILIUL LOCAL BREAZA
U.A.T. COMUNA BREAZA
JUDETUL BUZAU
Tel.: 0238511501, fax. 0238511738

NESECRET

PRIMAR,
PRESEDINTELE C.L.S.U. BREAZA
Prof. ADRIAN DRUGA

PLAN DE MĂSURI
pentru perioada sezonului rece
2019-2020

-BREAZA-

I.

OBIECTIVE

Mentinerea unui climat de normalitate in perioada sezonului rece necesită
luarea unor măsuri pentru aplicarea unor noi forme si procedee operationale, in
vederea prevenirii populatiei si limitarea urmărilor potentialelor fenomene negative
ce se pot produce în sezonul de iarnă 2019-2020.
Se va actiona pentru amplificarea relatiilor de colaborare si cooperare între
toate institutiile si operatorii economici cu atributii în domeniu, cresterea capacitătii
de actiune si adaptarea la conditiile specifice, vizându-se, cu consecventă,
îndeplinirea următoarelor obiective:
a) Intensificarea în domeniul de competentă a activitătilor specifice de prevenire si
limitare a urmărilor evenimentelor cu consecinte negative, specifice sezonului;
b) Dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locatiilor publice
unde se vor desfăsura manifestatii cu public numeros pentru prevenirea si limitarea
efectelor oricăror situatii de urgentă;
c) Realizarea unui parteneriat real între serviciile publice si conducerea primariei în
vederea cunoasterii situatiei operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor
problemelor ce pot leza interesele populatiei;
d) Asigurarea unei capacităti optime de actiune si interventie pentru îndeplinirea
sarcinilor specifice situatiilor de urgentă generate de fenomene meteorologice
periculoase (căderi masive de zăpadă, chiciura, inghet), limitarea si înlăturarea
efectelor acestora prin interventii operative.

II.

ORGANIZAREA ACŢIUNILOR SI MĂSURILOR

În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul si la
încheierea
sezonului de iarnă, se vor executa următoarele actiuni si dispune următoarele măsuri
specifice:
A. PREMERGĂTOR SEZONULUI DE IARNĂ 2019-2020
1. Analizarea in cadrul CLSU a zonelor preponderent dispuse inzapezirilor de pe
teritoriul comunei, a concluziilor desprinse din anii anteriori pentru inlaturarea
efectelor negative, in vederea asigurarii unor masuri concrete pentru evitarea
repetarii acestora in iarna 2019-2020, materializate in planurile de actiune si
hotarari ale consiliului local in care sa fie angrenate resursele tehnice si umane
aflate la dispozitie, inclusiv aportul voluntar al cetatenilor.
Termen 15.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU
2. Executarea verificarii si repararii mijloacelor de deszapezire proprii
precum si a celor puse la dispozitie prin contract si mentinerea lor in stare
operativa.

Termen 05.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU
3.Verificarea si mentinerea in stare operativa a sistemului de instiintare,
avertizare si alarmare pentru alarmarea in timp util a CLSU si a populatiei de pe
teritoriul comunei, in urma producerii unor fenomene meteo periculoase pe baza
datelor si informatiilor cuprinse in prognozele si avertizarile meteorologice.
Termen premanent
Raspunde Sef SVSU
4.Intensificarea activitatilor de control la institutii si gospodarii ale populatiei
pentru repararea defectiunilor constatate si asigurarea bunei functionari a
instalatiilor si sistemelor de incalzire, apa, energie electrica, precum si a
mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
Termen permanent
Raspunde sef SVSU
5. Acordarea asistentei tehnice de specialitate agentilor economici si
institutiilor, în domeniul prevenirii cauzelor specifice de incendiu, asigurarea
evacuării si mentinerea în functiune a mijloacelor de interventie în caz de incendii,
dezastre, etc. si stabilirea modalitătilor concrete de legatură cu fortele de
interventie.
Termen: permanent
Răspunde: presedintele C.L.S.U. reprezentantul I.S.U. in C.L.S.U.

6.Instruirea si pregatirea personalului CLSU si SVSU privind activitatile ce
desfasoara pentru limitarea si lichidarea urmarilor riscului produs.
Termen 15.11.2019, permanent
Raspunde Presedinte CLSU
7. Realizarea unei evidente stricte a persoanelor cu afectiuni grave si care
necesita tratament ambulatoriu, aprovizionarea si asigurarea resurselor necesare de
medicamente la nivelul fiecarei unitati sanitare.
Termen 30.11.2019
Raspunde medicul din cadrul CLSU
8. Asigurarea necesarului de combustibil pentru încălzirea scolilor,
dispensarelor si a persoanelor aflate in nevoie de către Consiliul Local.
Termen: permanent
Răspunde Consiliul Local
9. Constituirea si pregatirea echipelor de interventie pentru inlaturarea
zapezii, din cadrul SVSU si informarea populatiei despre necesitatea participarii
efective la deblocarea cailor de circulatie si a zonei din fata fiecarei gospodarii.
Termen 10.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU

10. Reorientarea fortelor, mijloacelor si materialelor pentru interventie, în
functie de solicitări si posibilităti, pe perioada sezonului rece si cu precădere pe
timpul sărbătorilor de iarnă, pentru acoperirea întregului teritoriu de competentă,
punându-se accent pe zonele unde se înregistreză constant afluentă mare de public,
în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor traficului de circulatie produse
de ploi, ceată sau căderi masive de zăpadă; pregătirea rezervelor de forte si
mijloace pentru a desfăsura activităti operative temporare, destinate combaterii
urmărilor fenomenelor specifice sezonului de iarnă.
Termen: permanent
Răspunde: presedintele C.L.S.U., politia rutiera
11. Stabilirea de catre CLSU a evidentelor personelor in varsta, a celor cu
dizabilitati fizice si psihice, care locuiesc singure in vederea supravegherii
permanente si ajutorarii in regim de urgenta a acestora pe timpul sezonului rece.
Termen 30.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU
12. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante si combustibil in
vederea interventiei continue.
Termen 05.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU
13. Asigurarea permanentei la conducere cu personal pregatit si instruit la
primirea atentionarilor sau avertizarilor meteorologice si asigurarea functionarii
acestora, pe intreaga perioada prevazuta in atentionari sau avertizari.
Termen permanent
Raspunde Presedinte CLSU
14. Verificarea si actualizarea planurilor de protectie si interventie pentru
situatii de urgenta precum si a planurilor de cooperare si actiune avandu-se in
vedere conditiile geoclimatice din localitate.
Termen 12.11.2019
Raspunde Presedinte SVSU
15. Instruirea echipelor de interventie si a personalului SVSU in vederea
pregatirii corespunzatoare a mijloacelor de interventie pentru sezonul rece, precum
si asupra masurilor specifice de comportament, protectie si prim ajutor pe timp de
iarna.
Termen 15.11.2019
Raspunde Presedinte CLSU
16.Instiintarea personalului de conducere al primariei despre evenimentele
petrecute de catre ofiterul de seriviciu.
Termen permanent
Raspunde Sef SVSU

17. Alarmarea personalului echipelor de interventie.
Termen - la nevoie
Raspunde ofiterul de serviciu pe primarie
18. Asigurarea monitorizarii permanente a factorilor de risc specifici
sezonului rece in comuna si pe cursurile de ape.
Termen - perioada sezonului rece
Raspunde Presedintele CLSU
19. Crearea de stocuri de materiale antiderapante ( sare, nisip) si combustibil.
Termen - perioada sezonului rece
Raspunde Presedinte SVSU
20.Aprobarea de fonduri pentru deszapezire, transportul persoanelor care
necesita asistenta medicala la spitale, asigurarea subzistentei persoanelor inzapezite
sau izolate.
Termen 01.12.2019
Raspunde Presedinte CLSU si compartimentul
contabilitate
21. Verificarea si actualizarea planurilor de colaborare cu operatorii
economici din localitate pentru lichidarea si limitarea riscurilor pe timp de iarna.
Termen 15.11.2019
Raspunde Sef SVSU
22. Verificarea si actualizarea fluxului informational.
Termen 15.11.2019
Raspunde Seful Centrului Operativ
23. Verificarea si actualizarea - hărtii (planului) localitatii privind variantele
alternative a traficului rutier, in situatia blocajelor determinate de viscol, inzapeziri
si zapoare de gheata.
Termen 01.12.2019
Raspunde Sef SVSU.
24. Verificarea si asigurarea functionării echipamentelor de comunicatii si
informatică pentru conducerea structurilor de interventie, inclusiv a celor necesare
cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vietii, bunurilor si mediului.
Termen: permanent
Răspund: Presedintele C.L.S.U.,responsabil C.O.
25. Stabilirea unor măsuri comune pentru optimizarea activitătilor preventive
si de interventie, cu accent pe satele componente, posibil a rămâne izolate pe timpul
manifestarii fenomenelor meteo.
Termen: permanent
Răspunde: C.L.S.U.

B. PE TIMPUL SEZONULUI DE IARNĂ 2019-2020
1.Conlucrarea intre CLSU si reprezentantii societatii care asigura interventia
pe drumurile judetene, in vederea cunoasterii permanente a practicabilitatii cailor
de circulatie. Prezenta activa a personalului cu raspundere din cadrul CLSU si a
formatiunilor de interventie de la agentii economici din localitate in situatia in care
traficul rutier este ingreunat de caderi masive de zapada sau alte fenomene
meteorologice periculoase ( polei, ceata, chiciura).
Termen - perioada sezonului rece
Raspunde Presedintele CLSU si Sef SVSU
2. Informarea de catre CLSU a ISU Buzau si Institutiei Prefectului Judetul
Buzau despre evenimentele care au avut loc si intocmirea de rapoarte operative din
6 in 6 ore.
Termen - perioada sezonului rece
Raspunde Presedinte CLSU
3. Adaptarea responsabilitătilor din competenta C.L.S.U. la specificul
activitătilor din zona de competentă, cu precădere pentru sporirea sigurantei si
protectiei populatiei.
Executarea unor activităti de control la:
- operatori economici cu specific pe alimentatie publica;
- lăcase de cult în perioada sărbătorilor de iarnă ;
- operatori economici care asigura furnizarea de utilitati publice;
- complexe comerciale cu afluentă mare de public
Termen: permanent
Răspunde: Centrul operativ al C.L.S.U.
4. În scopul gestionării eficiente a situatiilor de urgentă ce pot să apară ca
urmare a manifestării unor fenomene hidro-meteorologice periculoase specifice
perioadei de iarnă (căderi masive de zăpadă, viscol, înghet - la primirea înstiintării
de cod portocaliu sau atunci când situatia operativă o impune), fiecare structură
implicată va colabora cu C.L.S.U.in vederea luarii deciziei pentru limitarea si
inlaturarea efectelor produse.
Termen: atunci când situatia operativă o impune
Raspund: sefii structurilor implicate
5. Întocmirea si transmiterea zilnică, la orele stabilite, a rapoartelor operative
de către toate structurile care intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor situatiilor de urgentă pe timpul sezonului rece, la C.L.S.U, la numărul de
fax 0238511738, în vederea întocmirii raportului de către Secretariatul Tehnic si
transmiterea datelor structurilor judetene.
Termen: permanent
Raspund: sefii structurilor implicate

6. Mentinerea permanentă în stare de functionare a legaturilor telefonice,
care apartin primăriei, institutiilor si operatorilor economici implicate in actiunile
de gestionare a interventiei.
Termen : permanent
Răspunde : C.L.S.U. sefii structurilor implicate
C. LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNĂ 2019-2020
1.CLSU va analiza modul in care s-a desfasurat activitatea in perioada
sezonului rece si vor inainta la Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Buzau,
sinteza actiunilor desfasurate, rezultatele obtinute si propunerile pentru
eficientizarea acestui segment .
Termen 15.03.2020
Raspunde Presedinte CLSU

III.

ORGANIZAREA CONDUCERII

Gestionarea situatiilor de urgentă produse în domeniul de competentă revine
Comitetului Local pentru Situatii de Urgentă prin Centrul Operativ. Actiunile de
prevenire, coordonare si interventie în situatii de urgentă desfasurate la nivelul
comunei Breaza, pe timpul sezonului de iarnă, revin C.L.S.U. în cooperare cu ISUJ
Buzau, I.P.J. Buzau, Serviciul de Ambulantă .

IV. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul plan de măsuri va fi actualizat în functie de evolutia situatiei
operative la nivelul comunei, în perioada sezonului rece.

V. ANEXE
Anexa nr.1 – Tabel cu personalul de conducere al primariei;
Anexa nr.2– Tabel cu personalul echipelor de interventie ;
Anexa nr.3– Tabel cu personalul CLSU;
Anexa nr.4– Tabel cu mijloacele de deszapezire si mijloace antiderapante;
Anexa nr.5– Tabel cu fondurile banesti aprobate pentru situatiile de risc in sezonul
rece;
Anexa nr.6– Tabel cu personalul care asigura permanenta la sistemul de alarmare;
Anexa nr.7– Tabel cu personalul care asigura permanenta;
Anexa nr. 8 – Tabel cu spatiile de cazare temporara;
Anexa nr. 9– Tabel cuprinzand situatia bolnavilor cu diabet zaharat tip 1 (insulinodependent), a gravidelor si a persoanelor cu hemodializa din com. Breaza;
Anexa nr. 10 - Lista persoanelor cu dizabilități, însoțitorii acestora, date de contact.
Sef Centru Operativ al C.L.S.U.
SECRETAR GENERAL,
UNGUREANU CARMEN

Anexa nr.1
Tabel cu personalul de conducere al primariei
Nr.
crt

Numele si prenumele

Functia

1.

Primar

2.

Viceprimar

3.

Secretar general

4.

Sef SVSU

Adresa

Telefon
Acasa/serviciu

Obs

Anexa nr.2
Tabel cu personalul echipelor de interventie
Nr.
crt.

Numele si prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Loc de
munca

Functia

Adresa

Mod de
anuntare
Tel.
Agent

Obs

Sef echipa
membru

Anexa nr.3
Tabel cu personalul CLSU
Nr.
crt

1
2
3
4
5

Numele si prenumele

Functia

Telefon

Locul de munca

Presedinte CLSU

PRIMĂRIA

Vicepresedinte CLSU

PRIMĂRIA

Membru

PRIMĂRIA

Membru

C.M.I. BREAZA

Membru

SCOALA BREAZA

6

Membru

PAROHIA
BREAZA

7

Membru

O.P. GRECEANCA

8

Membru

POST POLITIE
BREAZA

Obs.

Anexa nr.4
Tabel cu mijloacele de deszapezire si mijloace antiderapante
Nr.
crt

Denumirea
mijlocului/materiale

Cantitatea

Locul de depozitare

Nume
conducator
mijlocului

1.

Nisip cu sare

2.

Sare

3.

Carburant

30 T

PRIMARIE

-

-

-

-

-

S.C. Pompigaz S.R.L.
(care va livra cantitatea de
combustibil necesara in
termen de 4 ore de la
solicitare)
PRIMARIE

-

S.C.
Pompigaz
S.R.L.

4.

Buldoexcavator

1

5.

Tractor

1

6.

Lama

1

2T

De unde
provine

Obs

PRIMARIE

PRIMARIE

PRIMARIE

PRIMARIE

PRIMARIE

Anexa nr.5
Tabel cu fondurile banesti aprobate pentru situatiile de risc in sezonul rece
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Pentru ce se asigura

Suma alocata

Cine raspunde

Deszapezire
Transport persoane
Asigurarea subzistentei

Data cand este
folosit

Obs

Primar
Primar
Primar

Intocmit,
Contabil
Anexa nr.6
Tabel cu personalul care asigura permanenta la sistemul de alarmare
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele si prenumele

Adresa

BREAZA
BREAZA
BREAZA
SAT BREAZA
SAT
GRECEANCA
SAT BADENI
SAT VISPESTI

Mod de anuntare
Telefon
Sirena

Alarmarea cu
sistemul secundar
(clopote, biserici)

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Obs

Anexa nr.7
Tabel cu personalul care asigura permanenta
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
…

Numele si prenumele

Data

Ora

Semnatura

Obs

Anexa nr.8

Tabel cu spatiile de cazare temporara
SAT
Breaza
Greceanca

LOCATIE
Primaria com. Breaza
Scoala Generala Greceanca

NUMAR LOCURI
20
20

Anexa nr. 9
Tabel cuprinzand situatia bolnavilor cu diabet zaharat tip 1 (insulino- dependent), a
gravidelor si a persoanelor cu hemodializa din com. Breaza
Nr.
crt.

Nume si prenume

Domiciliul

Situatie*

Apartinator

*Diabet zaharat = DZ
Gravide = G
Persoane cu hemodializa = H
Persoane dependente fizic sau cu nevoi speciale, necuprinse in evidenta persoanelor
cu handicap grav = PDN
Aparat de respirat = AR

Anexa nr. 10
LISTA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, ÎNSOȚITORII ACESTORA,
DATE DE CONTACT
Nr.
crt.

Nume si
prenume
persoana cu
handicap grav

Date de contact
insotitori
persoane cu
handicap grav

Nume si
prenume
reprezentant
legal pentru
persoanele
beneficiare de
indemnizatii
de insotitor

Date de
contact
reprezentant
legal

Nume si
prenume
insotitor
persoana cu
handicap grav

Date de
contact
insotitori
persoane cu
handicap grav

Alte
persoane/
calitatea

