FIŞA LOCALITĂŢII

LOCALITATE

Denumire localitate: BUCOVĂŢ

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

Adresa sediului primăriei : Str. Principală nr.178
Telefon: 0256/296282
Fax: : 0256/296283

Şcoala gimnazială Bucovăţ
Grădiniţa P.N. com.Bucovăţ
OPERATORI
ECONOMICI/INSTITU Căminul cultural com.Bucovăţ
Căminul cultural sat Bazoşu Nou
ŢII ÎN SUBORDINE

PRIMAR

Nume şi prenume: JIVAN TIBERIU IONEL
Telefon serviciu: 0256/296282,0762213530
Telefon domiciliu:0747921465

VICEPRIMAR

Nume şi prenume: POP GHEORGHE
Telefon serviciu: 0256/296282,0762213540
Telefon domiciliu: 0747040022

CADRU TEHNIC CU
ATRIBUŢII ÎN
DOMENIUL
APĂRĂRII
ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/
INSPECTOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ

Nume şi prenume: Oancea Adrian Toma/ Responsabil psi
0766/653338
Certificat de competenţă – termen de valabilitate: nu este
atestat.
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Date generale privind localitatea:
Populaţia
Comuna Bucovăţ
Satul Bazoşu Nou
Suprafaţa totală
-în intravilan
-în extravilan

Nr. locuitori 1494
1107
387
3253 ha
185 ha
3068 ha

2. Instituţii publice în subordine
Denumire
Domeniul de activitate
Şcoala gimnazială
Educaţie
Bucovăţ
Grădiniţele cu P.N.
Educaţie
Bucovăţ
Căminul cultural
Cultură
Bucovăţ
Căminul cultural
Cultură
Bazoşu Nou
3.Tipuri de riscuri specifice:
A. Riscuri naturale:
-fenomene meteorologice periculoase
- alunecări de teren
-incendii de pădure
-avalanşe
-fenomene distructive de origine geologică
B. Riscuri tehnologice:
-accidente, avarii, incendii şi explozii

Riscuri specifice
incendii
incendii
incendii
incendii

DA NU
Detalii
Furtuni, grindină, viscol ,
X
îngheţ puternic
X
X
X
Cutremure
X

La agenţi economici,
instituţiile publice şi
gospodăriile populaţiei
-poluare ape
Canalul de desecare,bălţile
X
din localitate
-prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau X
La agenţii econimici şi
amenajări
locuinţele populaţiei
-avarii la utilităţile publice
Retea de apa, retele electrice,
X
retele telefonice.
-muniţie neexplodată
X Găsită accidental, rămasă
după al -II-lea război mondial
C. Riscuri biologice:
DA NU
Detalii
-îmbolnăviri în masă
X
-epidemii
Gripă, varicelă, variolă
X
-epizootii/zoonoze
Pestă porcină, pseudo pesta
X
aviară, febra aftoasă, antrax
X
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4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţilor de urgenţă:
Constituirea comitetului local pentru situaţii de
Este
organizată
pe
baza
urgenţă
Dispoziţiei primarului nr. 67 din
18.10.2012, format din 10
membri şi C.O.S.U. format din 4
membri.
Regulamentul privind structura organizatorică, S-a întocmit Regulamentul
atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetului local privind organizarea, atribuţiile şi
pentru situaţii de urgenţă
funcţionarea CLSU şi lista
dotărilor principale pt. activităţile
CLSU şi a Centrului Operativ
funcţionează în baza
documentelor menţionate.
Organizarea pregătirii pentru intervenţie
Nu s-a întocmit Planul de
pregătire în domeniul S.U.
Nivelul de pregătire a personalului
Nu s-a evaluat în cursul anului
2013
Asigurarea înştiinţării şi alarmării
La nivelul comunei se asigură
prin : telefonic, clopote.
-centrală telefonică
Automată
-tipul
Digitală
-nr. abonaţi
320
-telefon primărie
0256/296282
-telefon post poliţie
0256/296263
-fax
0256/296283
-radioreceptor
-sirenă electrică
-clopote biserici
4
-sirena electronică
Asigurarea protecţiei prin adăpostire
Da
-nr. subsoluri, pivniţe, crame
110
-suprafaţa (mp)
-nr. Construcţii noi prevăzute cu adăpost
-suprafaţa (mp)
Adăposturi de protecţie civilă, din care:
-cu sisteme de filtroventilaţie
-fără sisteme de filtroventilaţie
Asigurarea protecţiei N.B.C.
-existenţa
mijloacelor
de
protecţie
individuală (cartuşe filtrante sorbante nr.)
-nr.măşti contra gazelor
-nr.complete de protecţie
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară
Da
-nr. dispensare medicale
1
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-nr. spitale, policlinici
-nr. cadre medii
-nr. medici
-nr. dispensare sanitar-veterinare
-nr. medici veterinari
-nr. tehnicieni
-nr. laboratoare medicale
-nr. laboratoare sanitar-veterinare
Asigurarea acţiunilor de evacuare
Logistica acţiunilor de intervenţie

1
1
1
1
Asigurarea mijloacelor şi resurselor
pentru formaţiunile de intervenţie,
acţiunile de intervenţie şi sinistraţi
În curs de elaborare

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă
5. Alimentarea cu apă
Necesarul de apă
Rezerva de apă de incendiu asigurată
Hidranţi exteriori
-în funcţiune
-dezafectaţi
-defecţi
Rampe de alimentare la surse
naturale
-în funcţiune
-dezafectate
-defecte
6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Notificare
SVSU – registru note anunţare
Înştiinţare
şi
pregătirea
pentru SVSU- Primărie,Sala de şedinţe
intervenţie
Amplasarea locului de conducere
Primărie, sala de şedinţe a CL
Alarmarea populaţiei din zona de pericol clopote
Măsuri de intervenţie operativă
Conform planului specifice pe tipul dezastre
Conducerea acţiunilor de intervenţie
CLSU – sub coordonarea primarului
Forţe şi mijloace
SVSU
Coperarea cu alte forţe
Poliţia
7. Sisteme de anunţare alarmare
Sirenă electrică
Sirena de mâna
Clopote
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8. Căi de acces
Situaţia existentă
Accesibile în orice condiţii meteo
*Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor
meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).
Localizare

Străzile din localitate
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9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
9a.Date generale
Categoria
Autospecială(e)/utilaj de stingere
*tip/numărul pentru fiecare tip
Personal angajat
*număr/dacă are certificat de formare/evaluare
Personal voluntar
*număr/dacă are certificat de formare/evaluare
Numărul specialiştilor
prevenire

pentru

activitatea

I
-

de

9b.Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
Pregătirea personalului
Număr controale efectuate
Număr sancţiuni aplicate
Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:
-lucrul cu foc deschis,
-depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor
combustibile,
-lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece,
-lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi
secetoase

PRIMAR,
JIVAN TIBERIU IONEL

20/fără certificat
5/cu certificat
5

Nu este organizată
60
Da
Da
Da
Da

