COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI ANINOASA

8721

Aninoasa

Avertizare hidrologica

2

Lucrări hidrotehnice Asigurările de
calcul şi de
de apărare existente caracteristici/cursul
verificare ale
de apă pe care sunt
construcţiilor
amplasate.
hidrotehnice
Caracteristici tehnice existente, cu
debitele aferente
(proiectate)

3

4

Râul Jiul de Vest 1.Teren agricol 5 ha, Şc.generală
Iscroni, Căminul Cultural Iscroni, SC
Adarco SRL, SC Visul Imaginaţiei
SRL, SC Jieţ Comimpex SRL, SC
Electroutil Aliser SRL, SC Unimat
SRL, SC Metaxim Construct SRL,
revărsare,
Lungimi străzi 9,9km, Reţele electrice
acumulare
apă
12 km, 372 gospodării
din scurgeri

5

Primărie
0254512108
Aninoasa,
Fax
0254512758 DN 66A
Iacroni
Poliţie
0254513678 Telefon
0254Pol.locala
0254512108 541480
Sc. Sf.Varvara
0254512116
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200
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COD ROŞU

7

COD
PORTOCALIU

6

COD GALBEN

Praguri critice la precipitaţii

COD ROŞU

1

Curs de
apă/toate
cursurile de apă
de pe raza
localităţii
(permanente sau
nepermanente),
formaţiuni
Surse de risc la
inundaţii: avarii şi
accidente la
construcţii
hidrotehnice
(diguri, baraje),
exces de
umiditate

COD PORTOCALIU

Comitetul local

COD GALBEN

Cod
SIRUTA

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACŢIUNI OPERATIVE ALE COMITETETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Obiective aflate în zone de risc la
Cauzele
Număr
Amplasa- Mărimi locale de apărare Amplasa
Mărimi de apărare avertizoare
Timpul de
inundaţii şi accidente la construcţii
inundării
telefon şi fax,
ment
ment
propagare a
hidrotehnice
e-mail la
staţie
staţie
viiturilor sau de
primărie, post hidrome
hidrome
concentrare a
de poliţie, trică locală
tr ică
precipitaţiilor
şcoală, etc
avertizoa
periculoase de la
re/ post
postul
pluviome
pluviometric la
tric
obiective
CA
CI
CP
CA
CI
CP
avertizor
F1
F2
F3
F1
F2
F3

25 l/mp/1 oră 35 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore
9

10

11

12

13

14

Îndiguire mal stâng
râul Jiul de Vest,
L=0,90km,
l.cor=3,0m, h=3,0m,
pantă taluz=1:1, 1:2,
Îndiguire mal drept
CA = 2h 30 min
râul Jiul de Vest,
25l/mp/1ora 35l/mp/1ora 50 l/mp/1oră
CI = 2h
Aninoasa
L=0,50km,
45l/mp/3 ore 60l/mp/3ore 80 l/mp/3ore CE = 1h 40 min
l.cor=3,0m, h=3,0m,
pantă taluz=1:1, 1:2
Regularizare pârâu
Aninoasa L=6,29km
l.cor=0,3m, h=2,6m,
pantă taluz=5:1

15

1%

pârâul Aninoasa Str. Libertăţii 91 gospodării.
torent: Stanca
str.Bujorului
torent: Chiciurii str. Costeni 51 gospodării
torent: Frasin
str. Dănutoni 44 gospodării
Str. 1 Mai 6 gospodării
scurgeri de pe
versanţi :
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
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;
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