ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

BC

FOȘANI

Secretariatul Tehnic Permanent

Nr.1.721.741 din 19.07.2021
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU
Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică accentuată, ploi abundente
Interval de vala
20.07.2021. ora 10:00
: 19.07.2021, ora 14:00
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică temporar accentuată
Interval de valabilitate: 20.07.2021, ora 10:00- 21.07.2021, ora 12:00

-

-

Cărre,

COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI
Președintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgență al municipiului/oraşului/comunei....
În temeiul prevederilor:
- Ordinului contun M.A.P/M.A.L nr. 459/78 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea
de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă poluări marine în zona costieră.
- Mesajului ne. 101 al Administrației Naţionale de Meteorologie - Centrul Meteorologie Regional
Moldova din 19.07.2021. ora 10:00 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU. fenomene
vizare; instabilitate atmosferică accentuată, ploi abundente.
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grindină.
80 mp.

În

averse torențiale, desc rcări electrice
intervalul menționat. în județul Botoşani vor
intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 35

În vederea evitării surprinderii de fenomenele prognozate.

vă rugăm să luați
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alocuri

50 Vmp

și
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izolat 60

următoarele măsuri:

ituirea serviciului de permanență la sediul primăriei pe perioada manifestării CODULUI
PORTOCALIU (intervalul 19.07.2021, ora 14.00 - 20.07.2021, ora 10-00).
inundații:
*
avertizarea populației din localitățile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului
pregătirea şi verificarea forțelor mijloacelor pentru intervenție:
+
analizarea situațiilor potențiale de pericol:
depărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenților:
înguste de pe
monitorizarea permanentă, pe durata informării a podurilor. podețelor. și altor secţiuni
*
în
zonelor
este
care
posibilă formarea
cursurile de apă. în scopul evitării blocării lor cu plutitori. precum şi a
torenţilor:
bunurilor:
+
luarea tutror măsurilor de protecţie a persoanelor
de
«stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei
surprinşi de viituri:
«exercitarea responsabilităților şi competențelor conform prerogativelor legale, fără excepție.
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de fenomenele meteorologice și măsurile întreprinse.
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lorga“
județului Botoşani, la telefon: 112.
Urgentă
veți informa imediat Inspectoratul pentru Situaţii
0231/504930. 0231/508.014, 0231/508.015 sau fax nr. 0231/504.986, 0231/514687,
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