ROMÂNIA
Primăria Municipiului Piatra Neamț
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Anexă la Hotărarea CLSU nr. 1 din 04.03.2016

Nr CLSU/13 din 04.03.2016

PROGRAM
pentru salubrizarea municipiului Piatra Neamț şi a cursurilor de
apă, precum şi pentru realizarea şi întreţinerea şanturilor şi rigolelor, în
vederea asigurării scurgerii apelor mari

1. Informarea operatorilor economici şi a populaţiei privind interzicerea depozitării materialelor şi
deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în locuri neamenajate şi neautorizate,
precum şi despre sancţiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor reguli.
Măsuri:
a. Va fi elaborat un document de informare publică privind interzicerea depozitării materialelor
şi deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în locuri neamenajate şi neautorizate,
precum şi despre sancţiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor reguli.
Răspunde: Biroul Managementul Situațiilor de Urgență
Termen: 09.03.2016
b. Se va posta pe site-ul instituției și afișa la sediul primăriei materialul elaborat conform
punctului 1.a.
Răspunde: Biroul Comunicare și Management Integrat
Termen: 11.03.2016
c. Se vor afișa sancțiunlle care se aplică celor care aruncă deșeuri de orice fel, pe malurile
cursurilor de apă sau în locuri neamenajate şi neautorizate. Afișarea se va face în locurile în care se
aruncă în mod frecvent gunoaie sau deșeuri de orice fel.
Răspunde: SC SALUBRITAS SA
Termen: 09.03.2016

2. Consiliul local va analiza situaţia existentă în zona de competenţă privind depozitarea
necontrolată a deşeurilor, vor identifica şi aproba soluţiile de urgentă pentru asigurarea colectarii,
transportului şi depozitării deşeurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Măsuri :
a. Se va întocmi un raport privind depozitarea necontrolată a deşeurilor și identificarea soluţiilor
de urgentă pentru asigurarea colectarii, transportului şi depozitării deşeurilor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Raportul va fi inaintat către Șeful COAT.
Răspunde: Biroul Gospodărie Comunală
SC SALUBRITAS SA
Termen: 22. 03. 2016

3. Salubrizarea şi eliberarea cursurilor de ape permanente şi nepermanente de obstacolele
care pot împiedica curgerea apelor (materialul lemnos şi deşeurile din albiile cursurilor de apă,
de pe maluri şi din zonele inundabile, precum şi din apropierea podurilor şi podeţelor de pe
acestea).
Măsuri:
a. Se vor identifica locurile în care există obstacole care împiedică curgerea apelor.
Răspunde: Biroul Gospodărie Comunală
SC SALUBRITAS SA
SC PUBLISERV SRL
Termen: 11.03.2016
b. Pentru locurile identificate la pct-ul 3.a, se va elabora un Plan de intervenție pentru eliberarea cursurilor de ape permanente şi nepermanente, de obstacolele care împiedica curgerea
apelor (material lemnos şi deşeuri din albiile cursurilor de apă, de pe maluri şi din zonele inundabile,
precum şi din apropierea podurilor şi podeţelor de pe acestea). Planul de intervenție va fi comunicat
către SC Publiserv SRL pentru efectuarea lucrărilor.
Răspunde: Biroul Gospodărie Comunală
SC PUBLISERV SRL
Termen: 22. 03. 2016
c. Se va întocmi un grafic de monitorizare al cursurilor de ape permanente şi nepermanente de
pe raza municipiului Piatra Neamț
Răspunde: Biroul Gospodărie Comunală
SGA Neamț

Termen: 22.03.2016

4. Asigurarea secţiunii de curgere a podurilor şi podeţelor şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor de
scurgere a apelor pluviale.
Măsuri:
a. Lucrările pentru asigurarea secţiunii de curgere a podurilor şi podeţelor şi curăţarea
şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale sunt contractate cu SC PUBLISERV SRL
Răspunde: Biroul Gospodărie Comunală
Termen: 25. 03. 2016

5. Desfiinţarea construcţiilor provizorii de traversare a cursurilor de apă.
Măsuri:
a. Vor fi identificate construcţiile provizorii de traversare a cursurilor de apă
Răspund: Biroul Gospodărie Comunală
SC PUBLISERV SRL
SC SALUBRITAS SA
Poliția Locală
Termen: 22. 03. 2016
b. Se vor aplica măsurile legale pentru desfiinţarea construcţiilor provizorii de traversare a
cursurilor de apă .
Răspunde: Poliția Locală
Termen: permanent

6. Completarea stocului de materiale şi mijloace pentru intervenția în situaţiilede urgenţă generate
de inundaţii şi fenomene hidrometeorologice periculoase.
Măsuri:
a. Pentru completarea stocurilior, se va întocmi conform ORD. MAI 192 din 2012, lista cu
materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de combatere a efectelor
poluărilor accidentale
Răspunde: Biroul Managementului Situațiilor de Urgență

Termen: 18. 03 .2016
b. Se vor achiziționa materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi de
combatere a efectelor poluărilor accidentale cuprinse în lista întocmită conform punctului 6.a
Răspunde: Biroul Managementului Situațiilor de Urgență
Termen: 30.06.2016
7. Pregatirea populaţiei pentru a cunoaşte regulile de comportare în caz deinundaţii şi alte situaţii
de urgenţe, precum şi antrenarea acesteia pentru a participa la acţiunile de prevenire, prin afişarea
la sediile primăriilor şi şcolilor a regulilor de comportare în astfel de situaţii.
Măsuri:
a. Se va elabora un set de reguli pentru comportare în caz de inundaţii şi alte situaţii de urgenţă
Răspunde: Biroul Managementului Situațiilor de Urgență
Termen: 25.03.2016
b. Se va afișa la sediul primăriei și la școlile din Piatra Neamț setul de reguli elaborat conform
pct. 7.a.
Răspund: - Compartimentul Comunicare pentru afișare la sediu și postare pe site-ul primăriei.
- Biroul Managementului Situațiilor de Urgență împreună cu Inspectoratul Școlar
Județean Neamț pentru afișare la școlile din municipiul Piatra Neamț
Termen: 31. 03. 2016

8. Executarea unor acţiuni de salubrizare a municipiului Piatra Neamț, în cooperare, prin implicarea
elevilor din ciclul gimnazial şi liceal.
Măsuri:
a. Se va stabili o zi.în care vor fi angrenați în activitatea de curățenie, toți elevii din ciclul
gimnazial și liceal din municipiul Piatra Neamț.
Răspunde: Biroul Gospodărie Locală împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Directorii școlilor gimnaziale și liceelor
Termen: 30. 04. 2016
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