
ROMANIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret 
INSTITU�IA PREFECTULUI 

JUDETUL ALBA 

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA�II DE URGEN�� ALBA 

HOT�RÄREA nr. 3 din 26.02.2023 
privind stabilirea mäsurilor care se impun pentru gestionarea eventualelor riscuri 
generate de Codul Portocaliu cu valabilitate în intervalul 26.02.2023 ora 10:00 

27.02.2023 ora 15:00 

Având în vedere: 
Avertizarea meteorologic� COD PORTOCALIU Cu valabilitate în intervalul 26.02.2023 ora 

10:00- 27.02.2023 ora 15:00 
Comitetul Judetean pentru Situat�i de Urgent� Alba, convocat în _edin�� extraordinar� în 

data de 26.02.2023 

HOT�R��TE 
Art.1. Inspectoratul pentru Situati de Urgent� Unirea al jude�ului Alba: 

a) va desf�_ura ac�iuni de monitorizare a situa�ilor de urgen��. 
b) va prealerta personalul din turele libere în vederea sc�derii timpului de r�spuns 

pentru gestionarea situa�ilor de urgen��. 
c) va activa Grupa Operativ� a Inspectoratului. 
d) va verifica �i preg�ti tehnica de interven�ie necesar� pentru intervent�ia în situa�ii 

de urgentä. 
Art.2.Operatorii de utilit��i vor intreprinde m�suri pentru remedierea oric�ror probleme 
survenite ca urmare a fenomenelor meteorologice.. 
Art.3.In func�ie de amploarea _i intensitatea situa�iei de urgen�� se va opera�ionaliza Centrul 
Judetean de Conducere _i Coordonare a Interven�iei, în conformitate cu fazele de activare 
cuprinse în Regulamentul de Organizare _i func�ionare al Comitetului Judetean pentru Situatii 
de Urgent�. 
Art.4. Primari din zona vizat� de avertizarea meteorologic� vor lua urm�toarele m�suri: 

a) Instituirea permanentei pe durata valabilit��ii Codului Portocaliu, la sediul 
prim�riei _i transmiterea la Centrul Operational Judetean al ISU Alba, a 
datelor de contact a persoanelor care asigur� permanenta, doar pentru UAT-
urile care se afl� sub incidenta Codului Portocaliu; referitor la instituirea 
permanentei, se vor desf�_ura verific�ri periodice; 

b) Convocarea Comitetului Local pentru Situatjii de Urgent� în vederea verific�rii _i punerii 
în aplicare a planurilor de m�suri; 

c)punerea în aplicare, in p�r�ile ce v� revin, a m�surilor stabilite prin Planurile de m�suri 
pentru sezonul de iarn� unde este nevole; 

d) preg�tirea tehnicii �i utilajelor de interven�le pentru cur��area drumurilor; 
e) operationalizarea complet� _i în timp oportun a servicilor pentru desz�pezirea 

drumurilor, inclusiv cele ale operatorilor economicl cu care au fost încheiate contracte 

de prest�ri servicii în acest sens; 
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verificarea stocurilor de materiale necesare pentru interven�ie; 
9 informarea populatiel _i a operatorilor economici de pe raza unit��li administrativ-

teritoriale în ceea ce prive_te obliga�ille pe care le au în cur�tarea aleilor, trotuarelor �i 
a turturilor de gheat�ä; 

h) asigurarea servicilor medicale pentru popula�ia din zonele cu risc de a fi izolate din 
punct de vedere al circula�iei auto; 

i)verificarea _i actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, a bolnavilor dializa�i _i 
organizarea la nevoie a transportului preventiv al acestora la unit��ile spitalice_ti, mai 
ales din zonele cunoscute ca fiind greu acceslbile în condi�ii de iarn� sau posibil s� 
r�mân� blocate din punct de vedere al accesului auto; 

)identificarea �i/sau veificarea de urgen�� a situa�ilor cu persoanele f�r� ad�post sau 
nevolase, a persoanelor in vârst� care locuiesc singure, sau a persoanelor care locuiesc 
in spatii ce nu asigur� un confort termic minim necesar; 

k) pregdtirea mijloacelor de transport _i tractare, precum _i luarea altor m�surilor ce se 
impun pentru a acorda ajutor participan�ilor la trafic, imobiliza�i din cauza condi�ilor 
meteo nefavorabile; 

Art.5.Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgent� 
UNIREA" al judetului Alba va comunica hot�rârea membrilor Comitetului Jude�ean pentru 
Situatii de Urgen�� Alba _i Comitetelor Locale pentru Situa�ii de Urgent�. 

Totodat�, prezenta hot�râre se transmite la Inspectoratul General pentru Situatii de 
Urgent� si la Departamentul pentru Situatii de Urgen�� de c�tre Inspectoratul pentru Situa�ii de 
Urgent� "uNIREA" al jude�ului Alba. 

De asemenea, hot�rârea se va afi_a pe site-ul Institu�iei Prefectului - Judetul Alba. 

Alba Iulia, 26.02.2023 

PRE^EDINTELE 
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUA�II DE URGEN�� 

Nicolae ALBU 
Prefectul Judetului Alba 

REFEC 
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