
COMITETUL LOCAL PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

TRIFEŞTI 
MĂSURI ÎN CAZ DE POLUARE 

LA NIVEL DE PRIMĂRIE 
PERIOADA DE PLAN 

2014 - 2017 
 
 
 
 
 

MĂSURI CARE SE IAU LA NIVELUL PRIMĂRIEI ÎN CAZ DE POLUĂRI ACCIDENTALE 
PE SURSE DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ 

 
 
 
 
 Conform Ordinului  ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, nr 278/1977 şi 
Ordinului  ministrului mediului şi gospodăririi apelor, nr 223/2006, obligativitatea întocmirii 
Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale revine folosinţelor de apă potenţial 
poluatoare şi unităţilor de gospodărire a apelor.  Obligativitatea intervenţiei în caz de poluare 
accidentală revine folosinţelor de apă potenţial poluatoare, unităţilor de gospodărire a apelor şi 
unităţilor care au surse de alimentare  cu apă din resurse de apă de suprafaţă . 
 
 Consiliile locale  au  următoarele atribuţii: 
 1.  Întocmirea Planurilor locale  de apărare. 

Pentru întocmirea Planurilor locale  de apărare Consiliile locale vor prevedea în 
documentaţie tabelul cu unităţile potenţial poluatoare a surselor de apă de suprafaţă de pe raza 
comunei, inclusiv persoanele de legătură din conducerea acestor unităţi  şi o descriere succintă a 
surselor  cu menţionarea poluanţilor  potenţiali. Aceste documente vă vor fi puse la dispoziţie de 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ. 
 
 2. Stabilirea  unui mod concret de acţiune în caz de poluare accidentală, după următorul 
scenariu, propus de SGA Neamţ: 

a) La primirea unei avertizări de la SGA Neamţ că râul care străbate comuna este afectat 
de poluare, vor fi luate măsuri pentru limitarea pagubelor ce pot fi produse de poluarea  
apei (împreună cu dispensarul şi poliţia) şi anume: 

- de informare a locuitorilor riverani; 
- de  interzicere a consumului de apă de râu de către localnici; 
- de interzicere a scăldatului în  sursa de apă; 
- de interzicere a consumului de peşte în caz că s-a înregistrat mortalitate piscicolă; 
- de evacuare a animalelor aflate libere în apropierea sursei de apă poluate. 

 b) dacă se constată de către cetăţeni că râul este poluat şi nu s-a primit avertizare de la 
SGA Neamţ,  primăria se va obliga să anunţe fenomenul la SGA Neamţ, la tel. 217177. Sesizarea 
va conţine informaţii referitoare la culoare, miros, substanţe sau corpuri plutitoare,  mortalitate 
piscicolă. 

c) dacă sursa de poluare nu este depistată de SGA Neamţ până la momentul observării 
fenomenului şi există suspiciunea că aceasta este de pe raza comunei, oficialităţile îşi vor da 
concursul în vederea identificării poluatorului - persoană fizică sau juridică. 
 d) Participarea la acţiunile desfăşurate sub conducerea SGA pentru devierea, colectarea, 
neutralizarea sau distrugerea poluanţilor 
 e) se va ţine în permanenţă legătura cu SGA Neamţ pentru schimb de informaţii privind 
evoluţia poluării, efectele acesteia, măsurile necesare a fi luate pentru gestionarea eficientă a 
fenomenului. 
 Aceste măsuri nu sunt limitative, primăria având obligaţia stabilirii oricăror măsuri menite să 
elimine orice fel de  pagube ( pierderi umane sau materiale) cauzate de poluări  accidentale. 
 
 
 
 


