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R O M A N I A 

JUDETUL  BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCESTI 

 

 

D I S P O Z Ț I A 

NR. 93 DIN 10.06.2020 

 

cu privire la desemnarea Drei PROSIE ALEXANDRA – șef S.V.S.U. în cadrul 

Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, agent de inundații 

la nivelul U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI, Județul Bacău 

 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, Județul Bacău; 

         Având in vedere: 

         - Referatul inregistrat la nr. 150/10.06.2020, întocmit de Dra Prosie Alexandra - șef S.V.S.U., în care 

se motivează necesitatea desemnarii agent de inundații la nivelul U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI, Județul 

Bacău; 

         - prevederile pct. 5.2.1., poz. 2, lit. c) din Anexa la H.G. nr. 846/11.08.2010 pentru aprobarea 

Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

         - prevederile art. 21, alin. (3), pct. B, lit. a), b) și c) din Ordinul comun nr. 459/07.03.2019 al M.A.P. 

coroborat cu Ordinul M.A.I. nr. 78/28.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 

inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 

pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei nr. 1 din Ordinul comun nr. 330/44/2.178/2013 al Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, al Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de 

urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; 

         În temeiul dispozițiilor  art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite 

următoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 - Se desemnează Dra PROSIE ALEXANDRA – șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului 

Situații de Urgență și Protecția Mediului, agent de inundații la nivelul U.A.T. - COMUNA ONCEȘTI, 

Județul Bacău.   
   

         Art. 2 -  Agentul de inundații are următoarele atribuţii principale: 

 

         1. colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii de gospodărire a apelor (Sistem 

de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic Independent) pentru aspecte privind starea tehnică şi 

funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii 

administrative-teritoriale; 

         2. asigură centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase având 

ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică şi poluări accidentale pe cursurile de apă; 
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         3. asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la declanşarea 

evenimentului şi nu mai mult de 12 ore de la încetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ) 

potrivit prevederilor anexei nr. 8 la regulament. Rapoartele operative se transmit către Centrul Operaţional 

din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi Centrul Operativ al Sistemului de 

Gospodărire a Apelor care asigură Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, 

secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, din judeţ; 

         4. asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la 

construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

         5. asigură întocmirea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l 

prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea 

pagubelor; 

         6. asigură afişarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare (planul de situaţie al 

localităţii cu delimitarea zonelor potenţial inundabile cu probabilităţile de depăşire de 1% şi 0,1% sau 

inundate la viiturile istorice semnificative, cu amplasamentul mirelor locale, sirenelor, căile şi zonele de 

evacuare), a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice şi a 

semnalelor de alarmare acustică a populaţiei; 

         7. asigură afişarea în locuri publice a extraselor din Planul de acţiune în caz de accident la barajul 

situat în amonte de unitatea administrativ-teritorială (planul de situaţie cu delimitarea zonei de 

inundabilitate, timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, înălţimea maximă a lamei 

de apă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, amplasamentul sirenelor, căile şi zonele de evacuare) 

transmis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor. 

 

         Art. 3 - Prezenta dispoziție completează atribuțiile persoanei desemnate la art. 1 și se anexează la 

Fişa postului acesteia. 

 

         Art. 4 - Prezenta dispozitie va fi adusă la cunostință publică, în conditiile legii și se va comunica 

persoanei nominalizate, persoanelor interesate, I.S.U. Bacău, precum si Institutiei Prefectului Judetului 

Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 5 -  Persoana desemnată va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

 

 

 

 

                     PRIMAR,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

      PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                   OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

   

 

 

 


