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R O M A N I A 

JUDEŢUL BRAILA 

PRIMĂRIA LOCALITĂŢII COMUNA SUTESTI 

 

 NESECRET 

Exemplar  nr.__ 

Nr.____________ 

SUTESTI __.__.20 

 

ANEXA Nr. 6: FIŞA LOCALITĂŢII 
 

în conformitate cu prevederile articolului 28, alin(1), lit. a,  din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia 

civilă, republicată 2008; Art.28, din O.M.A.I. Nr. 1474/12.10.2006,  O.M.I.R.A.  Nr. 163 din 28 februarie 2007, pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 15, lit. b, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, 

la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, 

aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006. 

 

LOCALITATE Detalii(denumiri în clar) 

ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI 

Adresa sediului primăriei - 

Telefon -0239667811 

Fax -     0239667811         

 E-mail –sutesti11@yahoo.com 

OPERATORI ECONOMICI / INSTITUŢII ÎN 

SUBORDINE(se poate anexa lista anexă): 

 

Adresă (pentru fiecare) –Scoala Generala Sutesti  

 Telefon -0239667813 

 Fax - 0239667813 

 E-mail - sutesti11@yahoo.com 

PRIMAR 

Nume şi prenume –Codreanu Cristian 

Telefon serviciu - 0239667811 

Telefon domiciliu -0768101609  

SECRETAR 

Nume şi prenume –Ghinea Petrioara  

Telefon serviciu -0239667811 

Telefon domiciliu -0768101610 

INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ 

Nume şi prenume – Catrina Valeriu 

Telefon serviciu -0239667811 

Telefon domiciliu -0766233060 

Certificat de competenţă - termen de valabilitate - 

 

Nume şi prenume - 

Telefon serviciu - 

Telefon domiciliu - 

Certificat de competenţă - termen de valabilitate - 

ŞEF S.V.S.U. 

Nume şi prenume - ToicaDaniel 

Telefon serviciu -0239667811 

Telefon domiciliu -0763363735 

Certificat de competenţă - termen de valabilitate - 

l. Date generale privind localitatea: 

 

Populaţia Nr. locuitori 

Comună  :  SUTESTI  4227 

         :  Satul MIHAIL KOGALNICEANU  380 

Cartierul/satul   

Cartierul/satul   

Cartierul/satul   

Cartierul/satul  

Cartierul/satul  

Cartierul/satul  

Cartierul/satul   

Suprafaţa totala Hectare 

- în intravilan 288Ha 

- în extravilan 6442 Ha 

Suprafaţa totala 6730 Ha 
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2. Operatori economici/instituţii publice în subordine (se poate anexa lista anexă): 

 

Denumire Domeniul de activitate Riscuri specifice 

Scoala SAM Sutesti  

 

Invatamant  Cutremur / incendiu  

Gospodaria de apa  

 

Furnizare apa potabila  Cutremur  

Camin cultural  

 

Activitati culturale  Cutremur / incendiu 

Biblioteca  

 

Activitati culturale  Cutremur / incendiu 

      

3. Tipuri de riscuri specifice: 

 

A. Riscuri naturale: DA NU Detalii 

- fenomene meteorologice periculoase      

- alunecări de teren       

- incendii de pădure       

- avalanşe       

- fenomene distructive de origine geologică       

B. Riscuri tehnologice: DA NU Detalii 

- accidente, avarii, incendii şi explozii       

- poluare ape       

- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări       

- avarii la utilităţile publice       

- muniţie neexplodată       

C. Riscuri biologice:       

- îmbolnăviri în masă      

- epidemii      

- epizootii/zoonoze      

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţilor de urgentă: 

 

Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă  Dispozitia nr. 1062/30.11.2005 

cu anexa 

Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiunile funcţionale 

şi dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

  

Organizarea pregătirii pentru intervenţie  CODREANU CRISTIAN  

Nivelul de pregătire a personalului   

Asigurarea înştiinţării şi alarmării  CODREANU CRISTIAN  

- centrală telefonică nr.   

- tipul  DIGITALA  

- nr. abonaţi  390 

- telefon primărie  0239667811 

- telefon post poliţie  0239667814 

- fax  0239667811 

- radioreceptor   

- sirenă electrică   

- clopote biserici   
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Asigurarea protecţiei prin adăpostire   

- nr. subsoluri, pivniţe, crame  120 beciuri familiale  

- suprafaţa (mp)  600 mp 

- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost   

- suprafaţa (mp)   

Adăposturi de protecţie civilă, din care:   

- cu sisteme de filtroventilaţie   

- fără sisteme de filtroventilaţie   

Asigurarea protecţiei N.B.C.   

- existenţa mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante 

sorbante nr ... ) 

  

- nr. măşti contra gazelor  10 

- nr. complete de protecţie  10 

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară   

- nr. dispensare medicale  2 

- nr. cadre medii  6 

- nr. medici  2 

- nr. dispensare sanitar-veterinare  1 

- nr. medici veterinari  1 

- nr. tehnicieni  2 

- nr. laboratoare medicale  0 

- nr. laboratoare sanitar-veterinare  0 

Asigurarea acţiunilor de evacuare  Bratosin Mihaela  

Gheorghe Marius  

Logistica acţiunilor de intervenţie   

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă   

   5. Alimentarea cu apă 

 

Necesarul de apă  3000mc 

Rezerva de apă de incendiu asigurată  250mc 

Hidranţi exteriori  8 

- în funcţiune 8 

- dezafectaţi  0 

- defecte  0 

Rampe de alimentare la surse naturale  1 

- în funcţiune  1 

- dezafectate  0 

- defecte  0 

 

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgentă 

 

Notificare   

Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie  Codreanu Cristian  

Amplasarea locului de conducere  Sediu Svsu  

Alarmarea populaţiei din zona de pericol   

Măsuri de intervenţie operativă   

Conducerea acţiunilor de intervenţie  Codreanu Cristian 

Forţe şi mijloace  Serviciul de voluntariat – unelte PSI 

Cooperarea cu alte forţe  Pompieri Ianca  SVSU Gradistea 
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7. Sisteme de anunţare alarmare 

 

 CLOPOTE BISERICA 2   

SIRENA ELECTRICA 1  

  

  

 8. Căi de acces 

 

Localizare Situaţia existentă 

 DN 22 BRAILA – RM. SARAT   

DJ 221 SUTESTI – IANCA   

DC. 38 SUTESTI - DEDULESTI  

  

    

* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub 

formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe ele). 

9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

9a. Date generale 

 

Categoria  I 

Autospecială(e)/utilaj de stingere 

* tip/numărul pentru fiecare tip 

 1 

Personal angajat 

* număr/dacă are certificat de formare/evaluare 

 1 

Personal voluntar 

* număr/dacă are certificat de formare/evaluare 

 37 

Numărul specialiştilor pentru activitatea de prevenire  7 

 

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgentă 

 

Pregătirea personalului  DA 

Număr controale efectuate  45 

Număr sancţiuni aplicate  5 Avertismente 

Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:  Da  

- lucrul cu foc deschis Da   

- depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile  Da  

- lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece  Da  

- lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase  Da  

 

9c. Mijloace de P.S.I. existente (se poate anexa lista anexă): 

 

MIJLOCUL CANTITATEA 

PICHETE P.S.I. 5 

STINGĂTOARE 14 

GĂLEŢI 10 

LOPEŢI 20 

TÂRNĂCOP 5 

TOPOR 5 

CANGE  P.S.I. 9 

Altele Generator , ap. sudura , motopompa  

 

9d. Mijloace de protecţie civilă existente(se poate anexa lista anexă): 
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MIJLOCUL CANTITATEA 

MIJLOACE DE INTERVENŢIE (tractor cu cupă şi lamă, etc.) 1 

MIJLOACE DE TRANSPORT (autoturisme, autocamioane, tractoare 

cu remorcă, etc.) 

1 

UNELTE GENISTICE (lopeţi, târnăcoape, etc.) 15 

MOTOJOAGĂR 1 

Altele  

 

10. Locaţii în care pot fi adăpostiţi sinistraţi(se poate anexa lista anexă): 

 

Locaţia 

Număr de persoane ce pot fi adăpostite 

Fără posibilităţi de 

asigurare cazare şi 

masă  

Cu posibilităţi de 

cazare 

(număr de paturi) 

 Cu posibilităţi de 

servire a mesei 

(număr de persoane) 

Scoala  - da da  

Camin cultural  - da da 

Sc. Ulpast - da da 

 

11. Operatori economici/instituţii clasificaţi şi organizaţi din punct de vedere al protecţiei civile care funcţionează pe 

teritoriul localităţii  (se poate anexa lista anexă): 

 
Denumire Domeniul de activitate Riscuri specifice 

   

   

   

   

 

12. Situaţia sectorului zootehnic(se poate anexa lista anexă): 

 
BOVINE OVINE PORCINE                 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

ii 

Cojocaru 

  

20 650 
ii 

Cojocaru 
300 2000 

ii 

Cojocaru 
50 2700 

Af Barac 40  Af Barac 350  Af Barac 25  
 

CABALINE PĂSĂRI ALTELE 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

Societatea 
Număr  

capete 

Număr  

capete 

existent la 
populaţie 

ii 

Cojocaru 
3 350 

ii 

Cojocaru 
100 

16.000 

 
   

Af Barac 2  Af Barac 170     
 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea 

 

 

PREŞEDINTELE 

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Primar 

CODREANU CRISTIAN 

 


