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CCăăttrree,,  

PRIMĂRIA _______________ 

- Domnului primar - 

         SSpprree  șșttiiiinnțțăă,,  

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 

Domnului Prefect – Zoltan NEMETH 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ 

Domnului Președinte -Alin-Adrian NICA 

 
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis  AVERTIZAREA METEOROLOGICĂ nr. 

98 din data de 16.07.2021, potrivit căreia: 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU: 

Intervalul de valabilitate: 16 iulie, ora 10:00 - 17 iulie, ora 06:00. 

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată. 

Zone afectate: În județul Timiș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de 

accentuată. Vor fi averse torenţiale, vijelii, grindină şi frecvente descărcări electrice. Cantităţile 

de apă vor depăşi local 35...50 l/mp şi pe arii restrânse 60...80 l/mp.  
 

Consecinţele (efectele) posibile  în cazul vântului puternic pot fi următoarele: 

•întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ importante; 

•acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; 

•se pot rupe ramuri, crengi de copaci; 

•circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere; 

În vederea prevenirii efectelor produse de posibile fenomene meteorologice periculoase, 

pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţii economico-

sociale, vă rugăm să dispuneţi următoarele măsuri: 

 Urmărirea cu atenţie a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice în conformitate cu “Regulamentul 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale”. 

 Informarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 

 Folosirea tuturor mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi 

obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe 

versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, aşa cum sunt ele delimitate în planurile locale 
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de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor 

meteorologice periculoase ; 

 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă va monitoriza cu toată atenţia evoluţia fenomenelor 

meteorologice şi va fi pregătit în permanenţă, pentru a lua măsurile ce se impun ; 

 Verificarea existentului de utilaje şi materialelor necesare intervenţiei la inundaţii ; 

 Urmărirea atentă a prognozelor meteo şi hidrologice zilnice; 

 Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, 

îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, din 

secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor; 

 Evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi 

evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare; 

 Urmărirea formării şi eliminarea  blocajelor din zona podurilor şi podeţelor; 

 Efectuarea de observări cât mai dese pe cursurile de apă pentru urmărirea creşterii nivelurilor, 

evoluţia acestora şi informarea periodică la dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”BANAT” al judeţului Timiş; 

 Identificarea spaţiilor de cazare temporară cât şi a locurilor de refugiu pentru oameni şi 

animale, în caz de nevoie; 

 Identificarea de resurse financiare şi materiale pentru hrănirea şi cazarea temporară a 

sinistraţilor ; 

 Obligativitatea instituirii permanenţei la primărie cu persoane competente stabilite de 

preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (viceprimar, secretar, alţi 

membrii din C.L.S.U.) şi raportarea la Centrul Operaţional al  Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă ”BANAT” al Judeţului Timiş  (Dispecerat :fax. 0256/430615, 

0256/435875, şi telefon 112, 0256/434870, 0256/434871) a oricărui eveniment major 

produs pe raza localităţii dumneavoastră. 
 

 

 

 

  

 

 Cu stimă, 

 

în condiții de siguranță, semnează electronic, 
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