ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂREA NR. 3 din 22.02.2020
privind măsurile ce trebuie luate în contextul avertizărilor cod GALBEN
şi COD PORTOCALIU

Având în vedere:
- prevederile articolului 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului
nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
cu modificările şi completările ulterioare;
- avertizările meteorologice cod GALBEN şi COD PORTOCALIU numărul 14
din data de 22.02.2020;
În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din Regulamentului cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotarârea
Guvernului României nr. 1491/2004;
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Pentru asigurarea unui management adecvat al situaţilor de
urgenţă potential generate de fenomenele meteorologice vizate, se dispune
luarea măsurilor de către preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns şi pregătirii
comunităţilor locale, conform Planului de măsuri a Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Bacău pentru perioada sezonului rece 2019 - 2020;
Art.2. Instituirea permanenţei la sediile U.A.T. – urilor aflate sub
incidenţa avertizării COD PORTOCALIU şi pregătirea mijloacelor tehnice şi a
personalului pentru intervenţia în situaţii de urgenţă şi să asigure personal
pentru deservirea utilajelor;
Art. 3. Operaţionalizarea C.J.C.C.I. Bacău în perioada 23.02.2020,
ora 20:00 – 24.02.2020, ora 18:00 cu reprezentanţi din cadrul IPJ, DJ, DN, DSP,
DSVSA şi DelGaz Grid;

Art.4. Activarea Grupei Operative la nivelul I.S.U.J. Bacău în
perioada 23.02.2020, ora 20:00 – 24.02.2020, ora 18:00;
Art. 5. Toate Instituţiile cu atribuţii să concentreze forte în partea
de Vest a judeţului Bacău.
Art.6. Inspectoratul de Poliţie Judeţean va identifica rute alternative
pentru dirijarea circulaţiei, precum şi restricţionarea traficului în zonele
afectate.
Art.7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă va pune la dispoziţia C.R.A.B.
generatorul electric de mare capacitate în vederea asigurării unei surse
alternative de alimentare cu energie electrică a staţiei de pompe a municipiului
Moineşti.
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