
FIŞA LOCALITĂŢII 
 
LOCALITATE   Denumirea localitatii : VIISOARA 
ADRESA SEDIULUI   
PRIMĂRIEI   

Adresa : Viisoara nr : 589 ; tel : 0264/327.560 
fax :0264/327.561  
Email :primariaviisoara@yahoo.com 

OPERATORI  ECONOMICI/INSTITUŢII       
ÎN SUBORDINE                

 
- 

 
PRIMAR     Numele si prenumele : ROMAN IOAN 

 Telefon serviciu : 0264/327794 
  Telefon domiciliu : 0264/327204          

SECRETAR Nume şi prenume : BLAJ GHEORGHINA            
 Telefon serviciu :0264/327601          
  Telefon domiciliu : 0264/367024            

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII  ÎN 
DOMENIUL APĂRĂRII       IMPOTRIVA 
INCENDIILOR/     INSPECTOR DE 
PROTECŢIE     CIVILĂ      

Nume şi prenume : MARINCA MIHAI-STELIAN            
 Telefon serviciu : 0264/327560          
  Telefon domiciliu : 0264/327575            
    

 
1. Date generale privind localitatea: 
 
Populaţia Nr. locuitori      
oraş (comuna) VIISOARA                                          4990 
Satul URCA 1100 
Suprafata totală                                         Ha 6153 
- în intravilan                                          Ha   310 
- în extravilan                                          Ha 5843 
 
 2. Operatori economici/instituţii publice în subordine 
 
Denumire Domeniul de activitate     Riscuri specifice    

- - - 
   
   
   
   

 
 3. Tipuri de riscuri specifice: 
A. Riscuri naturale:                           DA NU Detalii 
- fenomene meteorologice periculoase           DA  Vijeli, ploi abundente, inundatii 
- alunecări de teren                           DA  Zona Silos 
- incendii de padure                           DA   
- avalanse                                      NU  
- fenomene distructive de origine geologica     NU  
B. Riscuri tehnologice:                           
- accidente, avarii, incendii şi explozii      DA  Posibile 
- poluare ape                                  DA  Posibile 
- prabusiri de construcţii, instalaţii sau amenajări   DA  Posibile 
- avarii la unităţile publice                   NU  
- munitie neexplodata                           NU  
C. Riscuri biologice:                             
- îmbolnăviri în masa                          DA  Posibile 
- epidemii                                     DA  Posibile 



- epizootii/zoonoze                               
 
 4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situatilor de urgenta: 
Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenta        DA 
Regulamentul privind structura organizatorică, 
atribuţiunile functionale şi dotarea comitetului local 
pentru situaţii de urgenta     

 
DA 

Organizarea pregătirii pentru intervenţie                         DA 
Nivelul de pregătire a personalului                               Mediu 
Asigurarea înştiinţării şi alarmarii                               
-centrala telefonica nr.                                          0264/327560 
- tipul                                                           Digital 
- nr. abonati                                                     325 
- telefon primărie                                                0264/327560 
- telefon post poliţie                                            0264/327602 
- fax                                                             Primarie 0264/327561 
- radioreceptor                                                   NU 
- sirena electrica                                                DA 
- clopote biserici                                                DA 
Asigurarea protecţiei prin adăpostire                             
- nr. subsoluri, pivnite, crame                                   6 
- suprafata (mp)                                                  540 mp 
- nr. construcţii noi prevăzute cu adapost                        2 
- suprafata (mp)                                                  385 mp 
Adaposturi de protecţie civilă, din care:                          
- cu sisteme de filtroventilatie                                  - 
- fără sisteme de filtroventilatie                                6 
Asigurarea protecţiei N.B.C  
- existenta mijloacelor de protecţie individuală (cartuse 
filtrante sorbante nr. ....)                                             

 
- 

- nr. masti contra gazelor                                        - 
- nr. complete de protecţie                                       40 
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinara                          
- nr. dispensare medicale                                         1 
- nr. cadre medii                                                 1 
- nr. medici                                                      3 
- nr. dispensare sanitar-veterinare                               1 
- nr. medici veterinari                                           2 
- nr. tehnicieni                                                  2 
- nr. laboratoare medicale                                        - 
- nr. laboratoare sanitar-veterinare                              1 
Asigurarea acţiunilor de evacuare                                 DA 
Logistica acţiunilor de intervenţie                                                                   DA                                                                                                                                                                                                                                       
Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenta                 DA 
 
  5. Alimentarea cu apa 
 
Necesarul de apa                                        600 mc 
Rezerva de apa de incendiu asigurata                    DA 
Hidranti exteriori                                      15 
- în funcţiune                                         15 
- dezafectati                                          - 
- defecti                                              - 
Rampe de alimentare la surse naturale                   3 



- în funcţiune                                         3 
- dezafectate                                          - 
- defecte                                              - 
 
 6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenta 
 
Notificare La momentul interventiei 
Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie            La momentul interventiei 
Amplasarea locului de conducere                         Primaria 
Alarmarea populaţiei din, zona de pericol               Clopote, sirene, TV Cablu 
Măsuri de intervenţie operativă                         In functie de necesitati 
Conducerea acţiunilor de intervenţie                    Primarul 
Forte şi mijloace                                       Conform anexei 
Cooperarea cu alte forte                                Pompierii Turda, Primaria C-Turzii, Mechel 
 
 7. Sisteme de anuntare alarmare 
 
Sirene  
Biserici (clopote)  
Studio propiu de televiziune prin cablu  
 
 8. Cai de acces 
 

Localizare Situaţia existenta 
VIISOARA Drumuri comunale, exterioare, 

judetene 
URCA Drumuri comunale, exterioare, 

judetene 
  
  
 
  * Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită 
    inrautatirii condiţiilor meteo (precipitatii sub forma de zapada sau 
    ploaie, furtuni, avalanse etc.). 
 
 9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenta 
 9a. Date generale 
 
Categoria    2 
Autospeciala(e)/ulilaj de stingere   
*tip/numărul pentru fiecare tip                              

Motopompa 

Personal angajat   
*număr/dacă are certificat de formare/evaluare                   

DA 

Personal voluntar   
*număr/dacă are certificat de formare/evaluare                               

DA 

Numărul specialiştilor pentru activitatea deprevenire NU 
 
 9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenta 
 
Pregătirea personalului                                             DA 
Număr controale efectuate                                           1 
Număr sancţiuni aplicate                                            - 
Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:        
- 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 

 
 
 
 
 
 
 


