ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE INUNDAȚII
În conformitate cu revederile ordinului comun

MAI/MMP nr.192/1422 din 2012 şeful

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul
unităţii administrativ teritoriale având următoarele atribuţii:

 Întocmeşte şi actualizează planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor
şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea extraselor din
aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;
 Asigură, prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegherea permanentă, pe
timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza
localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ;
 Centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi
întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit prevederilor legale;
 Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului
pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare
cetăţean pentru diminuarea pagubelor;
 Urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a
apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de
apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
 Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările
meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare a
populaţiei;
 Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte starea
construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor, precum şi
efectele inundaţiilor;
 Solicită fondurile necesare dotării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii aaglomerări de gheţuri şi accidente
la construcţii hidrotehnice;
 Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de către primar prin fişa postului.
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR
NECULAI FLOREA

COMPONENȚA NOMINALĂ A SVSU
Sef S.V.S.U.: Pavaliu Ioan
Compartimentul prevenirii: Ioniţă Gheorghe
Bujor Nicolae
Alexoaia Gh. Vasile
Gîscă Loghin Ştefan
Saviuc Vasile
Morăriţa Mihai
Ciobanu Dumitru
Galu Ionel
Matei Dumitru
Dochia Petru
Sef formaţie de intervenţie: Pavaliu Ioan
Echipa de stins Incendii:
Matei Dumitru
Scurtu Pavel
Dorneanu Răducu
Scurtu Pavel Daniel
Echipa înştiinţare alarmare şi transmisiuni
Cristiacu Petru
Ciobanu Dumitru
Alexoaia Gh. Vasile
Echipa cercetare-cautare:
Cojocaru Gheorghe
Nimiţanu Cătălin
Alexoaia Vasile
Echipa deblocare salvare:
Galu Ionel
Cozma Nistor
Dănilă Vasile
Echipa evacuare:
Ioniţă Gheorghe
Bujor Nicolae
Cozma Pavel
Echipa sanitară şi CRBN:
Dochia Petru
Mihăiasa Nicu
Cojocaru Cătălin
Echipa suport logistic:
Gîscă Loghin Ştefan
Saviuc Vasile
Morăriţa Mihai
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