DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

3
4
COMUNA BANITA
SAT BANITA
piriul Jupaneasa

10

11

2 poduri si podete

revarsare si surgere tel|/fax
Pestera
de pe versanti
0254545681 Bolii
revarsare
tel|/fax
0254545681

150

200

250

7

piriul Banita

2 cantoane CFR, 3,5
km cale ferata, 4
poduri, 4 km DN66,
7 poduri si podete

piriul Jigureasa

13 gospodarii, 8ha teren
agricol, 6 km DC, 3 poduri
si podete

revarsare si surgere tel|/fax
de pe versanti
0254545681

piriul Cotesti

2 poduri si podete

revarsare

piriul Botani
piriul Bulgaru
scurgere de pe versanti

3 poduri si podete
2 poduri si podete
DN66 -100m

CI

CP

F1

F2

F3

praguri critice la precipitaţii

Timpul de
propagare a
viiturilor sau
de concentrare
a
precipitaţiilor
periculoase de
la postul
pluviometric la
obiective

Lucrări hidrotehnice
de apărare existente caracteristici/cursul de
apă pe care sunt
amplasate.
Caracteristici tehnice

Asigurările
de calcul şi
de verificare
ale
construcţiilo
r
hidrotehnice
existente, cu
debitele
aferente
(proiectate)

16

17

18

COD ROŞU

9

6

CA

COD PORTOCALIU

8

5

Mărimi de apărare avertizoare

COD GALBEN

COD ROŞU

1

2
87246

Curs de apă/toate
Obiective aflate în
Cauzele inundării
Număr
Amplasame Mărimi locale de Amplasament staţie
cursurile de apă de pe
zone de risc la
telefon şi fax, nt staţie
apărare
hidrometrică
raza localităţii
inundaţii şi accidente
e-mail la hidrometric
avertizoare/post
(permanente sau
la construcţii
primărie,
ă locală
pluviometric
nepermanente),
hidrotehnice
post de
avertizor
formaţiuni
torenţiale
poliţie,
Surse
de risc la
inundaţii:
(revărsare, scurgeri
CA
CI CP
şcoală, etc
avarii şi accidente la
de pe versanţi,
F1
F2 F3
construcţii hidrotehnice
exces de umiditate,
(diguri, baraje), exces de
avarie baraj)
umiditate

COD PORTOCALIU

1

Comitetul local

COD GALBEN

Nr.
Cod
crt. SIRUTA

25 l/mp/1 oră 35 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
12

45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore
13
14
15

revarsare
revarsare
precipitatii
abundente
SAT MERISOR
piriul Rusesti
3 poduri si podete
revarsare
piriul Sipot
4 poduri si podete
revarsare si surgere
de pe versanti
piriul Cheia
9 poduri si podete
revarsare si surgere
de pe versanti
piriul Valea Rachita
14 gospodarii, 9ha
revarsare si surgere tel|/fax
teren agricol
de pe versanti
0254545681
piriul Valea Mielului
revarsare si surgere
SAT CRIVADIA
2 poduri si podete
de pe versanti
piriul lui Balmos
revarsare si surgere
de pe versanti
2 poduri si podete
13 gospodarii, 7ha teren
piriul Crivadia
revarsare si surgere tel|/fax
agricol, 2 km DC
de pe versanti
0254545681
piriul Valea Jgheabului
revarsare si surgere
2 poduri si podete
de pe versanti
1.Avertizare hidrologica COD GALBEN -Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE.
COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor.Depasire COTE DE INUNDATIE;
COD ROSU -Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL;
2.Avertizare meteorologica COD VERDE -Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
COD GALBEN -Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati); exista risc de cresteri de debite si niveluri;
COD PORTOCALIU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri pe raurile mici ;
COD ROSU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri majore;
PRIMAR,
BURLEC IONEL

