
   R O M Â N I A         
  JUDETUL IALOMITA
  PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI
                                                                                                                                                                                     

PROIECT   DE   HOTARARE 

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor la nivelul  comunei Milosesti 

Consiliul Local al Comunei Milosesti , judetul Ialomita;  
Având în vedere:
- prevederile art.  10 , lit. d)  din Legea  nr. 481/2004  privind  protectia civila , republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ;
-prevederile art. 4 , alin. (1)- (4)   3 , lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile art 6  din  Metodologia  de elaborare a Planului  de analiza  si acoperire a riscurilor  prevazuta in 

anexa la O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea “Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor  Structurii – cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor  ”.

Examinand :
-  expunerea de motive a  Primarului comunei , nr.               ;

               -  raportul compartimentului de specialitate , nr.      
            -  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  administrarea 
domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , nr.    

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, nr. ;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) , alin. (6) lit. a)  , pct. 8, art. 45 alin. (1) , art. 115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 

215/2001 - Legea administratiei publice locale ,republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E:

   Art.1.  Se   actualizeaza  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul  comunei Milosesti , 
pentru anul 2013,   conform  anexei ,   care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.2. Primarul si serviciile publice subordonate lui vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.

             
   Initiator ,

        Primar Chitoiu Nelu 
                           Avizat ,

                Secretar  comuna Jipa Eugenia 
                     

Nr. 
Din 
Primaria comunei Milosesti 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA  COMUNEI MILOŞEŞTI
P R I M A R 

EXPUNERE DE MOTIVE



privind initierea  proiectului de hotărâre pentru   actualizarea  
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Miloşeşti

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Milosesti, este întocmit, în conformitate 
cu  Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor,  nr.132  din  29.01.2007,  pentru  aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor.

Potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din Metodologia aprobată prin  actul normativ menţionat,  Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor, se intocmeşte de comitetul judeţean/al  municipiului Bucureşti pentru 
situaţii de urgenţă, respectiv ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul 
judeţen/Consiliul  General  al  Municipiului  Bucureşti,  respectiv  de  consiliile  locale,  corespunzător 
unităţilor administrativ – teritoriale pe care la reprezintă.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte şi se aprobă în termen de maxim 60 de  
zile  de  la  aprobarea  de  către  Prefect  a  Schemei  cu  riscurile  teritoriale  din  unitatea  administrativ-
teritorială, elaborată de inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi se 
actualizează la fiecare început de an sau de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în 
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 

Întocmirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe care îl propunem spre aprobare, respectă 
prevederile  Legii  nr.481  din  08.11.2004  privind  protecţia  civilă,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, (art.10 pct.d), precum şi prevederile Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, respectiv art.4, alin.(1) – (4).

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Milosesti este un document complex, ce 
cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile identificate la nivelul comunei Milosesti, 
precum şi la modul de acţiune pentru minimizarea şi înlăturarea  efectelor acestora asupra comunităţii. 

Scopul său este de a veni în sprijinul comitetului judeţean şi al comitetelor locale pentru situaţii 
de  urgenţă,  al  tuturor  instituţiilor  şi  organismelor  implicate  în  prevenirea  şi  gestionarea  riscurilor 
generatoare  de  situaţii  de  urgenţă,  pentru  asigurarea  protecţiei  populaţiei,  mediului  şi  a  bunurilor 
materiale din localităţile judeţului.

Anexa  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde informaţii detaliate referitoare la 
problematica abordată în capitolele acestuia, iar în hărţile de risc sunt materializate zonele posibil a fi  
afectate, pe tipuri de riscuri.
Având în vedere cele expuse, s-a elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării Consiliului 
Local al Comunei Milosesti. 

PRIMAR,

CHIŢOIU NELU

            R O M A N I A
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI
       JUDETUL  IALOMITA

R E F E R A T 

cu privire la proiectul de hotarare pentru  actualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul  comunei Milosesti

Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
comunei Milosesti.



Potrivit  art.91  alin.(1)  lit.”d”  şi  alin.(5)  lit.”a”  punctul  8  din  Legea  administraţiei  publice  locale 
nr.215/2001,  republicată,  Consiliul  Local  îndeplineşte  atribuţii  privind  gestionarea  serviciilor  publice  din 
subordine; asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind situaţiile de urgenţă.

De asemenea, potrivit art.10 lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor 
publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor  neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea 
acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi constă în întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a 
tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate.

  Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
stabileşte la art.15 lit.”a”,  obligaţia consiliului local Milosesti,  de a aproba Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor, şi de a stabili resursele necesare pentru aplicarea acestuia.

Precizăm că, potrivit art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007, Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor,  se  intocmeşte  de  comitetul  local  al  comunei  Milosesti,  corespunzător  unităţii  administrativ  – 
teritoriale.

Aplicarea  prezentului  Plan  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  creează  premisele  unei  intervenţii 
operative şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate subsumate nivelului de siguranţă al 
comunităţii comunei Milosesti.

Având  în  vedere  că,  proiectul  de  hotărâre  este  în  conformitate  cu  prevederile  legale  menţionate, 
propunem aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  în forma prezentată.

 

         Responsabil SVSU,
                                                                        Mangiurea Titi



ANEXA  LA  HCL  nr.                        din 

ROMANIA   

JUDETUL  IALOMITA                                                                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MILOSESTI                                                       

PLANUL

DE ANALIZA SI ACOPERIRE

A RISCURILOR PE TERITORIUL

COMUNEI MILOSESTI

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Sectiunea 1.Definitia,scopul si obiectivele schemei cu riscurile comunei Milosesti

Planul de analiza si acoperire a riscurilor,denumit  in continuare PAAR,cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul 
unitatilor administrativ-teritoriale,masurile,actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

                                    Sectiunea a 2 a

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor

Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care,potrivit legii,au atributii ori asigura functii  
de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial:

-Comitetul  Local  pentru  Situatii  de  Urgenta  (capitolul  II  -sectiunea  3,din  regulamentul  de  organizare  si  functionare  a 
C.L.S.U.)

-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (formatiuni de asigurare a actiunilor de interventie -art 10.1. din Regulamentul  
de Organizare si Functionare a S.V.S.U.)

2.1  Acte normative de referinta  

-hotararea nr.40 din09.12.2005 privind infiintarea serviciului voluntar                    pentru situatii de urgenta al comunei  
Milosesti

-hotarare nr.26 din 31.07.2006 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta. 

2.2 Structuri organizatorice implicate 

-Comitetul  Local  pentru  Situatii  de  Urgenta  (capitolul  II  -sectiunea  3,din  regulamentul  de  organizare  si  functionare  a 
C.L.S.U.)

-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (formatiuni de asigurare a actiunilor de interventie -art 10.1. din Regulamentul  
de Organizare si Functionare a S.V.S.U.)

2.3 Responsabilitati ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniu



Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care,potrivit legii,au atributii ori asigura functii  
de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial:

-Comitetul  Local  pentru  Situatii  de  Urgenta  (capitolul  II  -sectiunea  3,din  regulamentul  de  organizare  si  functionare  a 
C.L.S.U.)

-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (formatiuni de asigurare a actiunilor de interventie -art 10.1. din Regulamentul  
de Organizare si Functionare a S.V.S.U.)

2.8 Specific regional local

Comuna Milosesti se incvecineaza: la nord cu comuna Ciocile judetul judetul Braila, la sud cu comuna Gheorghe Doja ,la 
est cu comuna Grivita si la vest cu comuna Padina , judetul Buzau.

Scopurile PAAR  sunt acelea de a asigura cunosterea,de catre toti factorii  implicati,a sarcinilor si atributiilor ce le revin 
premergator,pe timpul si dupa aparitia unei situatii de urgenta,de creare a unui cadru unitar si coerent de actiune pentru  
prevenirea  si  gestionarea  riscurilor  generatoare  de  situatii  de  urgenta  si  de  a  asigura  un  raspuns  optim  in  caz  de 
urgenta,adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt:

a)asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta,prin evitarea manifestarii acestora,reducerea frecventei  
de producere ori limitarea consecintelor in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii tipurilor de risc,conform 
schemei cu riscurile teritoriale;

b)amplasarea  si  dimensionarea  unitatilor  operative  si  a  celorlalte  forte  destinate  asigurarii  functiilor  de  sprijin  privind  
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;

c)stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor operative;

d)alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta

Fata  de  importanta  si  complexitatea  riscurilor  contemporane  si  a  efectelor  negative  ale  acestora  asupra 
populatiei,animalelor,bunurilor  culturale  si  de  patrimoniu  este  esential  sa  avem  o  viziune  generala  asupra  riscurilor 
existente,a metodelor si mijloacelor de prevenire si interventie la dispozitie.

Schema  cu  riscurile  teritoriale  se  elaboreaza  in  scopul  identificarii  si  evaluarii  tipurilor  de  riscuri  specifice  comunei 
Milosesti,pentru stabilirea masurilor in domeniul prevenirii producerilor situatiilor de urgenta si a populatiei despre eminenta 
producerii sau producerea situatiilor de urgenta si asigurarea unei interventii graduale si credibile a structurilor de interventie 
pe tipuri de riscuri.

CAPITOLUL II -Caracteristicile unitatii administrativ-teritoriale

2.1 -- Aspecte adiminstrative

Unitatea adimistrativ-teritoriala Milosesti este o comuna compusa din trei sate:

Milosesti-satul de resedinta

Nicolesti

Tovarasia

2.2 Asezare geografica si relief

Comuna  Milosesti  este  situate  in  partea  centarl  nordica  a  judetului  Ialomita,la  circa  27  km  de  resedinta  de  judet 
Slobozia,invecinandu-se:

-la vest cu comuna Padina,judetul Buzau si cu comuna Reviga,judetul Ialomita,

-la est cu comuna Grivita,judetul Ialomita,

-la nord cu comuna Ciocile,judetul Braila

-la sud cu comunele Gheorghe Doja si Reviga

Este asezata la circa 27 km de Slobozia,8 km de Grivita,13 km de Reviga.Teritoriul comunei Milosesti se afla la limita de  
nord a judetului spre Buzau.



Suprafata teritorial administrativa a comunei =4924 ha

Suprafata agricola existenta=4704 ha

Suprafata intravilan existent=282,23 ha

Din care :Milosesti =153,62 ha

Nicolesti si Tovarasia=115,00 ha

Forma de relief  = campie.  Din punct  de vedere geomorfologic,comuna este situata in partea de nord -est a Campiei  
Romane,in subunitatea Baraganului Central,care geografic este situat  intre Valea Ialomitei la sud si Valea Calmatuiului la 
nord.Zona localitatii noastre are aspect uniform,intins cu movile si crovuri,cu o usoara inclinare pe directie N NV-S SE.

Caracteristicile pedologice ale solului:

In partea de nord predomina depozitele nisipoase,iar la sud cele prafose-argiloase cu concrectiuni calcaroase.

Teritoriul  este strabatut  pe directia  SE-NV de drumul  national  DN 2C Slobozia  -Buzau.Drumul  trece la  2  km nord  de  
Milosesti si pe langa Nicolesti si Tovarasia in partea de sud a acestora.

Vegetatia.Cadrul general bio-geografic se caracterizeaza prin terenuri agricole si pajisti xerofile(plante uscate)de stepa.Este 
vorba de un biotop arid,de stepa.

Paduri  nu  exista  pe  teritoriul  comunei  si  nici  in  apropiere,vegetatia  lemnoasa  reducandu-se  la  arboretul  din  curtile  si 
gradinile din vatra satului.

Flora  spontana  alcatuita  dintr-un  numar  redus  de  specii  si  exemplare,cele  mai  reprezentative  fiind 
:rozatoarele(popandaul,iepurele),insectele  (lacuste,greieri.cosasi,  calugarite)  si  pasari  de  tipul<<zburatoare 
mici<<(grauri,ciocarlii,vrabii,ciori)

2.3. Caracteristici climatice

Clima este temperat continentala,cu veri foarte calde,ploi,nu prea abundente ce cad deseori sub forma de averse ,ierni  
reci,uneori cu viscole puternice ,cu frecvente perioade de incalzire ce provoaca discontinuitati repetate in stratul de zapada.

Temperatura medie anuala este de 11 grade C,in luna ianuarie media este de -2 gr C,iar in luna iulie media este de 23 gr 
C.Zilele tropicale,cand temperatura se situeaza intre 30-40 gr C sunt de peste 50 pe an.Numarul zilelor de inghet este de 
110 pe an (zile de iarna ),temperatura maxima fiind sub 0 gr C,minima ajungand  si la- 10 gr.

Ceata este unul dintre parametrii caracteristici ai zonei,cu deosebire in perioada decembrie-februarie.

Regimul de vanturi este dominat de CRIVAT din directia NE si N si de AUSTRU pe directia V si SV.

Crivatul  aduce iarna geruri  excesive,viscole cu troieni  si  spulberari  de zapada mai  ales  in  zona drumului  national  DN 
2C,intre localitatea Nicolesti si DJ 102H spre Milosesti,si in zona de vale spre Grivita.

-regimul precipitatiilor-cantitati lunare si anuale (valori medii,valori extreme inregistrate -varfuri istorice )

Regimul precipitatiilor inregistreaza o medie anuala de 40-50 mm,cu valori  pentru luna februarie (cea mai secetoasa )de 20 
mm si pentru luna iulie (cea mai ploioasa de circa 80 mm)

Ploile cad de obicei sub forma de aversa,care determina baltirea si nu infiltrarea normala a apei in sol.

Intervin  si  perioade  de  seceta,ceea  ce  determina  luarea  de  masuri  pentru  asigurarea  apei  in  sol  (irigatii,perdele  de 
protectie,etc.)

Probleme de inundatii nu se pun pentru cele trei sate.

In concluzie,clima este tip continentala de campie sau stepa,de tipul Baraganului si local caracterizat prin climat favorabil de 
lunca.

2.4. Reteaua hidrografica

Comuna  Milosesti  nu  este  strabatuta  de  cursuri  de  apa.nu  are  bazine  hidrografice  ,lacuri,iazuri,lacuri  de  acumulare 
piscicole.

In jurul satelor exista diguri de scurgere a apelor.

Localitatea nu beneficiaza de alimentare cu apa si canalizare.

Alimentarea cu apa se face din fantani.

Orizontul freatic este cantonat la o adancime de 7,00 m la Milosesti si Nicolesti si la 6,00 m la Tovarasia.In camp,nivelul  
apei fantanii este la 7,00-8,00 m adancime.



Calitativ apa este nepotabila cu o mineralizatie ridicata,caracteristice categoriei apelor dure.

2.5.Populatie

-numarul populatiei = 2768 locuitori

-structura demografica : 49% persoane de sex masculin

51% persoane de sex feminin

-miscarea naturala

-densitatea = 60 loc/kmp.

2.6.Cai de transport

Comuna Milosesti dispune de cai de transport rutiere.Se afla amplasata la intersectia drumului national DN 2C Slobozia-
Buzau cu drumul judetean DJ 102H Milosesti -Reviga,artera rutiera ce face legatura spre vest cu drumul national Urziceni 
-Buzau .

Legaturile cu teritoriul inconjurator se face astfel :

-prin DN 2C cu Slobozia 27 km ,Grivita 5 km ,Buzau 63 km.

-prin DJ 102 H cu Reviga 13 km

-prin DC 51 cu Gherghe Doja 12 km.

Strazile din comuna situate in intravilan sunt de categoria a III-a (doua fire de circulatie),avand o lungime totala de 26,7 km;

-cu imbracaminte asfalt = 1,45 km

-cu piatra = 3,5 km

-cu pamant = 21,75 km

Gradul de motorizare este sub nivelul de motorizare al judetului de 90 vehicule/1000 locuitori.

Comuna nu dispune de locuri de parcare amenajate si nu are acces direct la circulatia feroviara si nici la alte forme de 
circulatii.

2.7. Dezvoltare economica

Suportul potential economic este asigurat de activitatea agricola reprezentata in principal de cultura plantelor si cresterea  
animalelor,dar si de activitati de industrie prin valorificarea resurselor locale.

Activitati agricole sunt evidentiate in urmatorii indicatori:

-Suprafata agricola ocupa 4704 ha,respective 95,5%din totalul teritoriului adiministrative.Folosinta dominanta a terenului  
agricol o constitue arabilul in suprafata de 4345 ha (88,2%).Alte folosinte:pasuni 353 ha (5,14 %)vii 90 ha (1,87%)si livezi 14 
ha (0,28)

Activitatea de crestere a animalelor se rezuma la cresterea bovinelor,ovinelor,porcinelor si cresterea pasarilor.

Efectivele  de bovine s-au redus la mai mult  de  jumatate ,existand aproximativ  385 bovine in principal  in gospodariile  
populatiei.Porcinele s-au micsorat ca numar,existand circa 1560 de capete,ovinele in numar de 2639 capete,iar cabalinele  
s-au micsorat ca numar.

Numarul pasarilor se mentine aproape constant,aproximativ 14.500 capete.

La nivel  de comuna activitatea industriala  este reprezentata de activitati  de valorificarea primara  a resurselor  agricole  
locale(doua mori,uruitoare,cazane de tuica).

Exista o brutarie proprietatea Consiliului local,ca posibilitate de prelucrare superioara a resurselor agricole (graul).

2.8. Infrastructuri locale

Activitatile de servicii sunt reprezentate de cele din domeniul invatamantului,ocrotirii sanatatii,activitati comerciale si prestari 
servicii.

Invatamantul este structurat astfel:



-prescolar :doua gradinite,personal didactic 4,capacitate reala 102 copii;

-primar si gimnazial :2 scoli.12 sali de clasa,2 laboratoare.

Ocrotirea sanatatii se desfasoara in cadrul dispensarului uman aflat in incinta gradinitei ,inregistrandu-se un numar de 1517 
pacienti si 500 consultatii pe luna.

Activitatea comerciala se desfasoara in circa 6 unitati comerciale majore cu profil mixt,unele din fosta retea a UJECOOP-lui 
de  regula  in  cladiri  proprii  sau  inchiriate,dispuse  in  principal  in  zona  centrala,dar  si  dispersate  pe  traseul  strazii 
principale,insumand circa 428 mp din care 368 mp im comert alimentar si 30 mp comert nealimentar,spatii deservite de 15  
persoane.

Din  punct  de  vedere  cultural  ,comuna  de  un  camin  Cultural  la  Milosesti  ,constructie  in  stare  de  functionare,folosit  la 
capacitatea ei si o biblioteca publica<<Nedelcu Lixeanu<< situata in incinta acestui camin cultural.

Cultele sunt reprezentate de cate o biserica amplasata in fiecare localitate.

Comuna  dispune  de  un  dispensar  veterinar  amplasat  in  Milosesti  si  un  centru  pentru  selectia  si  reproducerea 
animala(ORSA)

Dotarile comunei sunt completate cu oficiu postal,sediu politie.

Localitatea nu dispune de retea de apa ,canalizare,gaze.

Locuri de adunare si cazare a sinistratilor =Caminul cultural Milosesti ,terenul de sport si saloanele de nunti din satele  
Nicolesti si Tovarasia,Gradinita Milosesti,Scolile din cele trei sate. 

CAPITOLUL III. RISCURI GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA

Sectiunea 3.1 Analiza riscurilor naturale

Fenomene meteorologice periculoase

Nu au fost inregistrate fenomene meteorologice extrem de periculoase pe teritoriul comunei Milosesti.

Fenomenele   meteorologice  se  produc  cu  preponderenta  in  perioada  calda  a  anului,  pe  spatii  destul  de 
restranse. Se manifesta prin cer innorat, ploi torentiale, descarcari electrice si intensificarea accentuata a vantului.  
Pagubele, constau in  general, in crengi ale copacilor rupte, rareori copaci smulsi din radacina sau rupti. In functie  
de locul producere pot fi afectate retelele de alimentare cu energie electrica , telecomunicatii sau cablu TV.

Inundatii - Nu au fost inregistrate pe teritoriul comunei Milosesti.

Inzapeziri si inghet

Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si viscole care pot dura de la cateva ore la cateva 
zile, ingreunand functionarea transportului si a telecomunicatiilor.

Pe teritoriul national sunt stabilite urmatoarele praguri critice pentru inzapezire :

-40 cm strat de zapada nou depus ;

-25 cm strat de zapada depus peste stratul vechi ;

Anual pe teritoriul comunei  Milosesti ninge circa 25 de zile.  Ninsori frecvente se astern sub forma unui strat 
continuu de zapada cu precadere in lunile decembrie si ianuarie si se mentine pana in lunile februarie – martie.

Cele mai probabile cai de comunicatie care sunt afectate de inzapeziri sunt :

- Milosesti – Reviga (km 9)

- Milosesti –  Grivita (km 2)

- Milosesti -  Nicolesti (Km 2)

Seceta

Se pot produce in perioada calda a anului, dar pe arii restranse si nu produc pagube materiale insemnate.

Incendii de padure- pe raza localitatii noastre nu sunt zone impadurite.

Avalanse - nu au fost consemnate pe teritoriul comunei Milosesti.

Sectiunea 3.2 Analiza riscurilor tehnologice cuprinde referiri specifice comunei Milosesti numai cu privire la riscul de  
transport  rutier  si  la  riscuri  de  transport  si  depozitare  de  produse  periculoase  intrucat  comuna  Milosesti  este  
strabatuta de D.N.2C –Slobozia-Buzau   si de D.J 102H –Milosesti-Grindu 

Sectiunea 3.3.Analiza riscurilor biologice .

In aceasta privinta nu este cazul .

Sectiunea 3.4  Analiza riscului de incendiu



In anul 2007 in zona de competenta a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost inregistrate 2 
incendii, fata de 3 in anul 2006, indicand o scadere cu 60 %.

Dupa tipul proprietatii cele doua incendii au avut loc la proprietati individuale, toate fiind generate de focul  
deschis.

Ca urmare a incendiilor produse nu au fost inregistrate persoane decedate, ranite sau intoxicate.

Sectiunea 3.5.Analiza riscurilor sociale.

 Pe teritoriul comunei Milosesti nu au avut loc targuri sau alte manifestari periodice cu afluenta mare de 
public.

Sectiunea 3.6.Analiza altor tipuri de riscuri

Nu am avut fenomene de acest gen .

Sectiunea 3.7.Zone de risc crescut –nu este cazul    

CAPITOLUL IV – Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1. Etapele de realizare a acţiunilor

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:

a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie (echipa transmisiuni alarmare)

b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create (echipa suport logistic)

c) deplasarea la locul intervenţiei (echipa deblocare – salvare)

d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie(echipa 
salvare – prim ajutor)

e) transmiterea dispoziţiilor preliminare (CLSU)

f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie(CLSU)

g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor( echipele – salvare, sanitara,  
sanitar veterinara)

h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă(sef SVSU)

j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului( echipa de prevenire)

k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului /dezastrului( echipa de prevenire)

l) regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii(CLSU)

m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia(sef SVSU)

n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie(sef SVSU)

o) retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă(CLSU)

q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior(CLSU)

Sectiunea a 2.a  Faze de urgenţă a acţiunilor

În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:

a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul / obiectivul afectat;

b) urgenţa a II-a - asigurată de către subunităţile inspectoratului judeţean;

c) urgenţa a III-a - asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe;

d)  urgenţa  a  IV-a  -  asigurată  prin  grupări  operative,  dislocate  la  ordinul  inspectorului  general  al  
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.

Sectiunea a 3.a Acţiunile de protecţie-intervenţie

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru:



a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, 
cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor  
publice şi operatorilor economici afectaţi;

c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;

d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata 
cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii  
aferente  serviciilor  sanitare  care  sunt  dotate  cu  secţii  de  chirurgie  şi  de  urgenţă,  clădirile  instituţiilor  cu 
responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi 
distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de 
vehicule ale serviciilor  de urgenţă de diferite categorii,  rezervoare de apă şi staţii  de pompare esenţiale pentru 
situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de 
transport, clădiri pentru învăţământ;

f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor 

se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi 

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele

LOGISTICA ACŢIUNILOR

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se stabileşte prin 

planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de către autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi 

operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu,  conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri. 

 Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează 

conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice. 

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă 

specifice se asigură de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de 

răspunderi, măsuri şi resurse necesare. 

Presedinte C.L.S.U Milosesti                                      Responsabil 

           PRIMAR,                                                  SVSU Milosesti 

CHITOIU  NELU                                               Mangiurea Titi 
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