FIŞA LOCALITĂŢII

Actualizat
07.03.2012

LOCALITATE

VĂRĂDIA

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

VARADIA, STR.PRINCIPALĂ, NR.379

OPERATORI
ECONOMICI / INSTITUŢII
ÎN SUBORDINE

CĂMINUL CULTURAL VĂRĂDIA

PRIMAR
MUŞA DĂNUŢ-IONEL –tel.0769065250

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN –tel.0769065252

SECRETAR

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

RÎTA RĂZVAN –IOAN-tel.0769065244
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN- tel.0769065252

1. Date generale privind localitatea:
Populaţia
oraş (comună)
Satul VĂRĂDIA
Satul MERCINA
Suprafaţa totală
- în intravilan
- în extravilan

Nr. locuitori
1601
883
718
8.117 ha
239,29 ha
7877,71 ha

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine
Denumire
Domeniul de activitate
CĂMINUL
CULTURAL
VĂRĂDIA

CULTURĂ

Riscuri specifice
INCENDIU

3. Tipuri de riscuri specifice:
A. Riscuri naturale:
- fenomene meteorologice periculoase
- alunecări de teren

DA NU
X

X

Detalii
-Au avut loc inundatii de proportii in
cursul anului 2005.
-Risc principal
-Risc secundar

- incendii de pădure
- avalanşe
- fenomene distructive de origine
geologică
B. Riscuri tehnologice:
- accidente, avarii, incendii şi explozii
- poluare ape
- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau
amenajări
- avarii la utilităţile publice
- muniţie neexplodată
C. Riscuri biologice:
- îmbolnăviri în masă
- epidemii
- epizooţii/zoonoze

X
X

-Risc secundar
-Risc secundar
Nu s-au inregistrat cutremure majore
pe raza localitatii Varadia
-Risc principal

X
X
X

-Risc secundar
-Risc secundar
-Risc secundar

X

X

-Risc secundar
Există rețea de alimentare cu apă în
Vărădia
-Risc secundar

X
X
X

-Risc secundar
-Risc secundar
-Risc secundar

X

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă:
Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
Dispozitia nr.23/15.02.2012

Regulamentul privind structura organizatorică,
atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetului local
pentru situaţii de urgenţă
Organizarea pregătirii pentru intervenţie
Nivelul de pregătire a personalului
Asigurarea înştiinţării şi alarmării
- centrală telefonică nr.
- tipul
- nr. abonaţi
- telefon primărie
- telefon post poliţie
- fax
- radioreceptor
- sirenă electrică
- clopote biserici
Asigurarea protecţiei prin adăpostire
- nr. subsoluri, pivniţe, crame
- suprafaţa (mp)
- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost
- suprafaţa (mp)
Adăposturi de protecţie civilă, din care:
- cu sisteme de filtroventilaţie

Aprobat prin H.C.L. nr.72/ 16.12.2008

Conform Plan de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta in
anul 2012
Conform dosar nr.4 al SVSU
Da, sirena de 5,5 kw şi clopote
0255/ 576709
0764746665
0255/ 576709
Da, 1 buc. de 5,5kw amplasata pe
Scoala cu clasele I-VIII Varadia
5
280
4510
-

- 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
- nr. dispensare medicale
- 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

2
1
1
1
0
1
1
0
0
Conform planului de evacuare
Conform tabel dotare SVSU-dosar
I
Da

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

160mc
150mc; Rezerva de apa se poate asigura si din
debitul raului Caras de pe raza comunei.
21
21
0
0
Exista acces la Raul Caras
Rampe naturale neamenajate
0
0

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Notificare
Telefon, fax, voce
Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie
Conform schemei de instiintare -alarmare
Amplasarea locului de conducere
Sediul primariei Varadia
Alarmarea populaţiei din zona de pericol
Sirena electrica si clopotele bisericilor
Măsuri de intervenţie operativă
Alertare, deplasare la locul interventiei, executare
recunoastere, realizarea dispozitivului pentru
interventie
Conducerea acţiunilor de intervenţie
De catre presedintele CLSU sau inlocuitorul legal
Forţe şi mijloace
21 voluntari/1 angajat(seful svsu)
Cooperarea cu alte forţe
Doar in situatii exceptionale
7. Sisteme de anunţare alarmare
Sirena electrica de 5,5 KW
Clopote biserici

Montata pe cladirea Scolii cu cls. I-VIII
Varadia si Mercina

8. Căi de acces
Localizare
Situaţia existentă
Drum national DN 57
Sosea asfaltata circulabila
Drum judetean 573 A
Asfaltat, predomina insa gropile
Drum comunal 665
Asfaltat, predomina insa gropile
* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor
meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).
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

de

III
-Motopompe de evacuare a apei 2 buc,
hidranti exteriori, furtune, tevi refulare
1
21 cu contract de voluntariat dintr-un
necesar de 37 conform organigramei(2 cu
adeverinte specialist prevenire)
3

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

Conform planului de pregatire in
domeniul SU in 2012
Nu s-au executat controale in 2012
0

Permisul pentru lucrul cu foc deschis se
elibereaza de primarie celor care
desfasoara acest gen de actiuni, de regula
la arderea miristilor, a vagetatiei uscata
Nu sunt depozitate pe raza comunei
Varadia
Cinform planului de masuri pentru
sezonul rece
Conform planului de masuri pentru
perioada caniculara.

