
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Văzând Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat sub nr. 
918/15.03.2022 prin care se propune numirea Agentului de inundații;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 5) lit.  b), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind numirea Agentului de inundații

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 13 / 15.03.2022

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          În conformitate cu prevederile:
- art. 21 alin. 3 lit. B din Regulamentul din 7 martie 2019 privind gestionarea situațiilor 
de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona 
costieră aprobat prin Ordinul Comun nr. 459/2019 al Ministerului Apelor și Pădurilor și 
nr. 78/2019 al Ministerului Afacerilor Interne,
- pct. 5.2.1.c din Hotărârea Guvernului nr. 846/2010, Strategia Națională de 
management al riscului la inundații pe termen mediu și lung,

    dl. Terlai Dan referent III situații de urgență cu atribuții de șef serviciu voluntar situații 
de urgență îndeplinește și funcția de agent de inundații.

Articolul 1:

    Agentul de inundații are următoarele atribuții principale:
(i) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității de gospodărire a 
apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic Independent) pentru 
aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrative-teritoriale;
(ii) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 
centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică și poluări accidentale pe 
cursurile de apă;
(iii) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 
întocmirea și transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la declanșarea 
evenimentului și nu mai mult de 12 ore de la încetarea fenomenului (pentru ultimul 
raport operativ) potrivit prevederilor anexei nr. 8 la prezentul regulament. Rapoartele 
operative se transmit către Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Județean și Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor care 
asigură Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 
inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, din județ;
(iv) asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 
întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, fenomene 
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă 

Articolul 2:



hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
(v) asigură întocmirea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra 
riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de 
fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
(vi) asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare (planul de 
situație al localității cu delimitarea zonelor potențial inundabile cu probabilitățile de 
depășire de 1% și 0,1% sau inundate la viiturile istorice semnificative, cu 
amplasamentul mirelor locale, sirenelor, căile și zonele de evacuare), a semnificației 
codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice și a semnalelor de 
alarmare acustică a populației;
(vii) asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul de acțiune în caz de 
accident la barajul situat în amonte de unitatea administrativ-teritorială (planul de 
situație cu delimitarea zonei de inundabilitate, timpul minim de propagare a undei de 
rupere până la localitate, înălțimea maximă a lamei de apă pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale, amplasamentul sirenelor, căile și zonele de evacuare) transmis 
de către Sistemul de Gospodărire a Apelor.

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanei in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Articolul 3:

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche


