FIŞA LOCALITĂŢII
- CORDĂRENI CORDĂRENI

LOCALITATE

Comuna Cordăreni a luat ființă, probabil, mai
înainte de domnia lui Alexandru cel Bun,
deoarece documentele date de acest domn unui
oarecare Iuban, vorbeau despre Cordăreni ca
despre un sat deja întemeiat. Acest Iuban,
posesorul moșiei Cordărenilor, a avut o fiică ce
se căsătorise cu Andreica Cordav, iar acesta
moștenește moșia și satul de la socrul său. Fiind
probabil mai legat de sat, îl botează după numele
său: Cordăreni. În anul 1679 i-a ființă satul
Grivița Veche, așezat la nord-vest de Cordăreni,
iar în anul 1885 i-a ființă alt sat : Grivița Nouă,
vecin cu Grivița Veche. În anul 1895 i-a ființă și
satul Cordărenii Noi , fiind legat de Cordărenii
Vechi.
Comuna Cordăreni este așezată la
Paralela 47°59' 33,34" N și Meridianul 26˚35'
50,84" E în zona subcarpatică de nord a
Moldovei la o altitudine de 247 m , în partea de
nord a centrului teritorial al județului Botoșani,
având următorii vecini: la nord - comuna
Havarna, la sud – comuna Corlăteni, la est –
comuna Vorniceni și la vest – comuna George
Enescu.
Distanța față de reședința județului este
de 55 km, iar față de capitala României –
București este de 512 km.
Relieful se caracterizează prin platouri,
dealuri și văi. Cel mai înalt punct de pe raza
comunei este dealul Holm, cu înălțimea de 250
m. În partea de nord-vest de satul Grivița, sunt
terenuri cu pantele mici, cu apariții frecvente de
râpe și ravene. În partea de est și vest de satul
Cordăreni, cât și în partea de nord a teritoriului
sunt platouri. În partea de est a satului Grivița și
la sud –est de Cordăreni sunt terenuri afectate de
alunecări.
Satul Cordăreni este așezat în albia
majoră, de o parte și de alta a pârâului Ibăneasa,
iar satul Grivița este asezat pe platoul numit ,,
Dealul iazului lui Păun” . Tipurile zonale de
soluri identificate pe teritoriul comunei sunt:
cernoziomul levigat cu diferite grade de eroziune,
cernoziomul puternic levigat și soluri brun
roșcate de pădure. În general natura solului este
favorabilă agriculturii.

ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI
Telefon, Fax, E-mail

Sat Cordăreni, com. Cordăreni, jud.
Botoşani
tel. 0231 / 624120,
fax: 0231 / 624120,
email: primaria_cordareni@yahoo.ro

Denumire
Primaria Cordăreni
primaria_cordareni@yahoo.com
Școala Gimnazială nr.1
Cordăreni
Emailscoala_cordareni@yahoo.com
Grădiniță cu program normal
nr.1 Cordăreni
Emailscoala_cordareni@yahoo.com
OPERATORI
ECONOMICI şi
INSTITUŢII în
SUBORDINE
Adresă, Telefon, Fax, Email

Căminul Cultural Cordăreni
primaria_cordareni@yahoo.com
Biblioteca Comunală Cordăreni
primaria_cordareni@yahoo.com

Muzeul Satului
primaria_cordareni@yahoo.com
stație de alimentare cu apă
primaria_cordareni@yahoo.com
stație de epurare
primaria_cordareni@yahoo.com

PRIMAR
Nume şi prenume
Telefon serviciu
Telefon domiciliu

Adresa
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Slobozia
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni
Sat
Cordăreni
Com.
Cordăreni

Telefon
0231/624120

0231/624016

0231/624016

0231/624120

0231/624120

0231/624120

0231/624120

0231/624120

DUMITRAŞ CONSTANTIN
CRISTIAN
0231 / 624120
0755275870

SECRETAR
Nume şi prenume
Telefon serviciu
Telefon domiciliu

LUNGU CRISTINA
0231 / 624120
0768096743

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN
DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR / INSPECTOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ
Nume şi prenume
Telefon serviciu
Telefon domiciliu
Certificat de competenţă
termen de valabilitate

MUNTEANU MIRELA – şef S.V.S.U.
0231 / 624120
0740992703
MUNTEANU MIRELA – inspector
protecție civilă
0231 / 624120
0740992703

1. DATE GENERALE PRIVIND LOCALITATEA:
Populaţia
TOTAL
Satul Cordăreni
Satul Griviţa
Satul Slobozia

Nr. locuitori
1897
1007
495
395

Suprafaţa totală (ha)
- în intravilan
- în extravilan

4627
473
4154

2. OPERATORI ECONOMICI / INSTITUŢII PUBLICE ÎN
SUBORDINE
Denumire
Primaria Cordăreni
Scoala Gimnazială nr. 1
Cordăreni

Grădiniță cu program
normal nr.1 Cordăreni

Domeniul de activitate
administrativ
Învăţământ

Învăţământ

Riscuri specifice
Incendiu, cutremur,
inundații, secetă, eșecul
utilităților publice,
epidemie
Incendiu, cutremur,
inundații, secetă, eșecul
utilităților publice,
epidemie
Incendiu, cutremur,
inundații, secetă, eșecul
utilităților publice,
epidemie

Căminul Cultural
Cordăreni

Incendiu, cutremur,
inundații, secetă, eșecul
utilităților publice,
epidemie

Cultură

Biblioteca Comunală
Cordăreni

Cultură

Muzeul Satului

Cultură

Stație de alimentare cu
apă

Incendiu, cutremur,
inundații, eșecul utilităților
publice, epidemie
Incendiu, cutremur, eșecul
utilităților publice

serviciul utilități publice
serviciul utilități publice

Stație de epurare

Incendiu, cutremur
Incendiu,
cutremur,inundații, eșecul
utilităților publice

3. TIPURI DE RISCURI SPECIFICE
A. RISCURI NATURALE:

- fenomene

periculoase

meteorologice

DA

X

NU

DETALII

1.Ploi torențiale - pot genera situaţii
de risc prin cantitaţile însemnate de
precipitaţii căzute în scurt timp, se
poate manifesta pe toată suprafaţa
unității administativ teritoriale.
2.Grindina - fenomen meteorologic
devine factor de risc atunci când se
produc căderi de grindină de mari
dimensiuni, ori când grindina se
aşterne sub forma unui strat continuu
şi/sau se produc pagube materiale se
poate manifesta pe toată suprafaţa
unității administativ teritoriale;
inundaţii din părâul Ibănesa.
3. Inundatiile - În comuna
Cordăreni, riscuri de inundaţii avem
pe cursul părâului Ibăneasa din
cauza acumulării Popeni – comuna
George Enescu , care se află la 10
km de comuna Cordăreni ; în cazul
unui accident la barajul de la Popeni
ar fi afectate un numar de 14 case de
pe teritoriul comunei Cordareni –
satul Cordareni 8 case (Iohan Elena
, Mocanu Maria, Amuraritei Maria,
Zvorâșteanu Ion, Arnăutu Gabriel,
Budeanu Ion, Prisacariu Maria,

- alunecări de teren

- Incendii de pădure

- înzăpeziri

X

X

x

Chiorescu Constantin) și satul
Slobozia 6 case (Covaliu Claudiu,
Liutic Sava, Verniceanu Mircea,
Murarașu Ion, Apostol Ion, Pricob
Ion ), pasune – 10 ha
- în toată zona administrativă
teritorială a localităţii se pot produce
furtuni, vijelii, etc.
- urmare a ploilor torenţiale şi a
secetei se pot produce alunecari de
teren:
Intravilan
1. Satul Cordăreni
– zona Lutariei - Pc 505 cu
suprafața de 3,46 ha, Pc 442 cu
suprafața de 2 ha, Pc 372 cu
suprafața de 2,9 ha
-zona Muraru - Pc 185 cu suprafața
de 0,25; Pc 184 cu suprafața de 0,25
ha; Pc 183 cu suprafața de 0, 21 ha;
Satul Cordăreni
1. Trupul Daimac – PD 493 –
populaţie
2. Trupul Holm – PD 336 – Primăria
Cordăreni
3. Trupul Cordăreni – Districtul
Suharău, Cantonul 30, Ocolul Silvic
Cordăreni
4. Plantaţie Porcării – Primăria
Cordăreni
Satul Griviţa
1. Trupul Griviţa – PD 100 – Ocolul
Silvic Darabani
Satul Slobozia
1. Trupul Slobozia – PD 313 –
Districtul Ibăneşti, Cantonul 29,
Ocolul Silvic Dorohoi
Sunt fenomene sezoniere produse de
căderi de zăpada, fiind accentuate de
conditiile meteorologice în care se
produc. Efectele imediate sunt:
blocarea căilor de transport ;
a) principaleDJ 298 Dorohoi-Vorniceni – zona de
risc
- magazin Mixt
- PFA
Dumitraș Monica
b) secundare - DC 70 – Grivița –

zona locuință Dediu Constantin
- DC 71 – Cordăreni – zona de risc
teren Amurăriței ( drumul spre
pădure)
-întreruperea alimentării cu energie
electrica, apă;
-afectarea unor activitati sociale;
-prăbusiri de plansee si acoperisuri.
Ca un risc major al înzăpezirilor este
faptul că pot duce la blocarea
drumului judetean DJ 298 care face
legătura între orașele Dorohoi și
Săveni.
- fenomene distructive de origine
geologică
B. RISCURI TEHNOLOGICE:

- accidente, avarii, incendii şi
explozii

- pe toată raza comunei Cordăreni

X
DA

X

NU

DETALII

1. Accidente rutiere : DJ 298
Dorohoi -Vorniceni - 4 km pe raza
unității administrativ teritoriale,DC
70 A – 6 km.
2. Avarii – utilitățile publice :
energie electrica , alimentare cu apă
pe toată raza unității administrativ
teritoriale;
3. Incendii – sat Cordăreni:
Primăria Cordăreni, Școala
gimnazială nr. 1 Cordăreni,
Grădinița cu program normal
Cordăreni, Biserica ,,Sfântul
Neculaie ,,Cordăreni, Capela
,,Nașterea Maicii Domnului,, Satul
Nou ,Cultul creștin penticostal
Cordăreni, Cămin cultural
Cordăreni, Biblioteca comunală
Cordăreni, Cabinet medical
individual dr. Moșnegutu
Constantin Didi, S.C.Abac - Mob
SRL, A.F.Foceac, S.C.Mister- Mac
SRL, P.F.Cazacu Angela S.C.Ștefan
Diana SRL.,S.C.Calistru Com SRL,
A.F.Chiorescu Constantin,
S.C.Raluca Romana SRL, P.F.
Dumitraș Monica, S.C.
MANUFACTUR
PROSIGURANȚA S.R.L., ;
Sat Grivița – Biserica ,,Nașterea

Maicii Domnului,, Grivița,
S.C.Midenis Mixt SRL, A.F.Dănilă
Rusu Niculina, S.C..Calistru Com
SRL, S.C.Cordsav SRL;
Sat Slobozia- Biserica ,,Adormirea
Maicii Domnului,, Slobozia,
S.C.Vitalis SRL.
- gospodăriile cetăţenilor
4. Explozii – centre de distribuire a
buteliilor cu GPL
Satul Cordăreni
 Proprietar – Isac Cristian –
furnizor Domarom Star
 Proprietar – Foceac
Constantin – furnizor Petrom
LPG S.A
 Proprietar – Cazacu Angela –
furnizor S.C.Saladini GAS
 Proprietar – Cozma Toader –
furnizor Domarom Fundu
Moldovei
 Proprietar – Liutic Liviu –
furnizor Domarom Star
S.R.L.
 Proprietar – Adăscălitei Ilie –
furnizor S.C.Flaga LPG S.A.
 Proprietar – Adăscăliței Petru
– furnizor Domarom Star
 Proprietar – Chiorescu Eugen
– furnizor Domarom Star
Satul Grivița
 Proprietar – S.C. Cordsav
SRL – furnizor
S.C.GAZPECO
 Proprietar – Haldan Stelian –
furnizor Avis md Com S.R.L.
 Proprietar – S.C. Midenis SRL
– furnizor I.I. Tîrniceru
 Proprietar – Apintilesei
Valentina – furnizor S.C.Mitri
Gaz SRL
Satul Slobozia
 Proprietar – Asăndulesei
Stratica – furnizor Domarom

 Proprietar – Covaliu Ramona
– furnizor I.I. Tîrniceru
 Proprietar – Nechifor Stelică –
furnizor Rompetrol Gaz

- poluare ape

X

- prăbuşiri de construcţii, instalaţii
sau amenajări

X

- avarii la utilităţile publice

X

- muniţie neexplodată
C. RISCURI BIOLOGICE:

X
DA

- îmbolnăviri în masă

X

- epidemii și pandemii

X

- epizotii

Pe
raza unității administrativ
teritoriale risc de poluare - Pârâul
Ibăneasa : în zona stației de epurare
– zona Iohan, risc poluare de la
colectivițăți animale – Pricop Dan
zona cimitir Slobozia.
- se pot produce doar în urma
producerii altor situaţii de urgenţă,
complementare (inundaţii, cutremur,
explozii etc.)
- Avarii la reţeaua de
energie
electrică: lungime – 32 km medie
tensiune
- Avarii la reţeaua de apă – 3 km
- Avarii la reţeaua de canalizare – 3
km
- Avarii la reteaua de telefonie fixa
- Avarii la reteaua de telefonie
mobila
- Avarii la reteaua de cablu si
televiziune
Pe toată raza unității administrativ
teritoriale

X

NU

DETALII

Pe toata raza unitatii administrativ
teritoriale
Risc in Scoala Gimnaziala nr.1
Cordăreni și biserici.
Gripa,varicela, meningite virale
,rubeola, rujeola,toxiinfectii
alimentare,dizenterie,viroze
respiratorii,hepatita.
Se va actiona conform Planului de
măsuri privind prevenirea şi
gestionarea cazurilor generate de
apariţia virusului gripal
Risc in colectivitățile de animale, pe
raza comunei sunt 10 colectivități de
animale – proprietari – Pricop Dan,
Foceac Ioan , Verniceanu
Ghe.Gheorghe, Chiorescu Liviu,
Liutic Vasile, Rotaru Viorel,

Atodiresei Gică, Zgâmbău
Gigi.Tuberculoza,antrax,pseudopesta
aviara,pesta porcina,gripa
aviara,trichineloza porcina,febra
aftoasa,boala veziculoasa a porcului,
bruceloza,leucoza
bovina,vascioloza,rabia.

4. SISTEMUL DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ:
Constituirea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă

Comitetul Local pentru Situatii de
Urgenta al comunei Cordăreni s-a
constituit prin Dispoziţia primarului
nr. 8 / 21.06.2008
A fost reactualizată lista persoanelor ce
fac parte din Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta
al comunei
Cordăreni prin Dispoziția nr.41 din
28.02.2020

Regulamentul de Organizare si
Regulamentul privind structura
Functionare al Serviciului Voluntar
organizatorică, atribuţiunile funcţionale
pentru Situatii de Urgenta al comunei
şi dotarea comitetului local pentru situaţii
Cordăreni s-a aprobat în baza H.C.L. al
de urgenţă
comunei Cordăreni nr. 67 din 30.09.2020
Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă al comunei Cordăreni are în
componenţă 13 membri, COAT cu 5
membri şi SVSU are în componenţă 18
de membri.
1. – Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă, are următoarele atribuţii
principale:
Organizarea pregătirii pentru intervenţie a) informeazã prin centrul operativ, cu
privire la stările potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă şi iminenta ameninţãrii
acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse
pe teritoriul unitãţii administrativteritoriale, stabileşte mãsuri şi acţiuni
specifice pentru gestionarea acestora şi
urmãreşte îndeplinirea lor;

c) declară, cu acordul prefectului, starea
de
alertă
pe
teritoriul
unitãţii
administrativ-teritoriale;
d) analizeazã şi avizeazã planul local
pentru asigurarea resurselor umane,
materiale
şi
financiare
necesare
gestionãrii situaţiei de urgenţă;
e) informeazã comitetul judeţean şi
consiliul
local
asupra
activitãţii
desfãşurate;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi
sarcini stabilite de lege sau de
organismele şi organele abilitate.
2. Centrul Operativ cu Activitate
Temporara al Comitetul local pentru
situaţii de urgenţă are în componenţă 5
membri şi are următoarele atribuţii.
3.Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenta al Comunei Cordăreni ,
judeţul Botoşani, de categoria V1, având
în compunere un număr de 13 persoane,
din care un Șef serviciu angajat, și 12
voluntari, cu următoarea componentă,
1.compartiment prevenire - 4 membri,
2.echipă specializată pentru stingere a
incendiilor - 4 membri,
3. echipă specializată înştiinţare alarmare – căutare – deblocare – salvare evacuare - 4 membri
Pregatirea în anul 2020 se face conform
programului de pregătire nr. 38/

Nivelul de pregătire a personalului

28.02.2020.
Președintele comitetului local pentru
situații de urgență participă la o
convocare de pregătire anuală în luna
martie la ISU Botosani.
Membrii comitetului local pentru situaţii
de urgenţă participă la un instructaj de
pregătire, semestrial, 2-3 ore, în lunile
aprilie și noiembrie.
Personalul centrului operativ cu
activitate temporară participă la un
antrenament de specialitate, anual (2-4
ore), în luna aprilie.
Şef centru operativ cu activitate
temporară participă la un instructaj de
pregătire annual în luna februarie.

Directorul unitatii de învatamant,
participă la o instruire anuala (4-6 ore),
în luna februarie.
Personalul didactic desemnat să execute
pregătirea în unităţile de învăţămantinstructaj de pregătire, anual (4 ore),în
luna februarie.
Seful serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă- o convocare de pregătire,
semestrial şi un instructaj de pregătire,
semestrial (2-4 ore) în lunile aprilie și
noiembrie.
Personalul SVSU participă la o şedinţă
de pregătire teoretic-aplicativă, cu durata
de 2-3 ore şi la o şedinţă practicdemonstrativă, cu durata de 1-2 ore.
Salariaţii de la operatorii economici /
instituţiile publice participă la
instructaje de preg.(cf. OMAI nr.
712/2005, un exerciţiu, pe tipuri de
riscuri specifice, semestrial,exerciţiu de
alarmare/intervenţie/evacuare,
Preşcolari, elevii,participă la activităţi de
pregătire, (cf. protocol MAI şi MEN) şi
la două exerciţii, semestrial,
Populaţia neîncadrată în muncă,
bătrâni, copii,participă la un exerciţiu de
alarmare public.

Asigurarea înştiinţării şi alarmării

- centrală telefonică
- tipul
- nr. abonaţi
- telefon primărie
- telefon post poliţie
- fax
- sirenă electrică

Înştiinţarea şi alarmarea personalului
CLSU şi SVSU se face conform Planul
de alarmare . Înştiinţarea şi alarmarea
populatie în cazul unei situaţii de urgenţă
se face de membrii echipei specializate în
domeniul înştiinţare-alarmare din
Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta astfel1. Moșneguțu Cristina
2. Rugină Sorin
3.Abuhai Adrian
1
STAREX
267
0231 / 624120
0231 / 624130
0231 / 624120
Este amplasata pe clădirea primăriei și

- clopote biserici

este acționată de Iftode Dan – nr. de
telefon - 0769259403
Haucă Dumitru - Clopotar Biserica
,,Nașterea Maicii Domnului,, din Satul
Grivita ,tel. 0767553850
Budeanu Ion - Clopotar Biserica
,,Sfantul Neculae,,din Satul Cordareni ,
tel. 0768156472
Cires Gheorghe - Clopotar Biserica
,,Adormirea Maicii Domnului,, din Satul
Slobozia , tel. 0767680137
Muraru Stelian - Clopotar Capela
,,Nașterea Maicii Domnului,, din Satul
Nou , tel. 0767656634

Asigurarea protecţiei prin adăpostire
- nr. subsoluri, pivniţe, crame
- suprafaţa (mp)
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară
- nr. dispensare medicale
- nr. cadre medii
- nr. medici
- nr. dispensare sanitar-veterinare
- nr. medici veterinari
- nr. tehnicieni

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Logistica acţiunilor de intervenţie

16
752 mp

Un cabinet medical aflat în clădirea
primăriei Cordăreni
1
1
1
1
1
Asigurarea acţiunilor de evacuare se
face conform Planului de evacuare în
situaţii de urgenţă nr. 27 S.U.din
26.02.2014 si cuprinde următoarele
activităţi;
- întrunirea Comitetului pentru situaţii de
urgenţă;
- analiza situaţiei de urgenţă;
- prognozarea evoluţiei situaţiei;
- determinarea efectelor acţiunilor
dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor
materiale;
- stabilirea măsurilor de primă urgenţă;
-recunoaşterea
itinerarelor
şi
localităţilor/zonelor în care se execută
evacuarea;
-actualizarea planului de evacuare şi
punerea în aplicare a acestuia;
-elaborarea
şi
transmiterea
ordinului/dispoziţiei de evacuare.
Total buget alocat de către Primăria
comunei Cordăreni pentru desfăşurarea

Elaborarea planurilor pentru situaţii de
urgenţă

pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă – 10000 Ron
 Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor – H.C.L. nr. 4 din
30.01.2020
 Planul de evacuare în situaţii de
urgenţă – nr. 27 S.U. din 26.02.2014
 Planul de apărare împotriva
inundaţiilor, ghețurilor și poluărilor
accidentale al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei
Cordăreni 2018-2021
 Plan de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă nr. 38 din
28.02.2020
 Planului asigurarea resurselor
financiare,umane si materiale
 Planul de aparare la cutremur
 Planul de cooperare cu SVSUdin
comuna George Enescu
 Planul de cooperare cu politia
Cordăreni
 Planul de cooperare cu Şcoala
gimnazială nr. 1 Cordăreni,

5. ALIMENTAREA CU APĂ
Necesarul de apă
Rezerva de apă de incendiu asigurată

Hidranţi exteriori
- în funcţiune
- dezafectaţi
- defecţi
Rampe de alimentare la surse naturale
- în funcţiune
- dezafectate
- defecte

140 mc
De la Staţia de apă- 28 mc şi din iazul
Slobozia
Bazin – Construcţii Griviţa, Bazin –
sector Cordăreni- 10 mc
9
9
0
0
1. Pod Vorniceni pentru Iazul Slobozia
2. Pod Moara pentru pârâul Ibăneasa
Datorita secetei din ultimii ani rampele
nu sunt functionale.
0
0

6. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Notificare

Transmiterea atenţionărilor sau

Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie

Amplasarea locului de conducere
Alarmarea populaţiei din zona de pericol
Măsuri de intervenţie operativă
Conducerea acţiunilor de intervenţie

Forţe şi mijloace

avertizărilor meteorologice şi
hidrologice către C.L.S.U. se va face
prin :
a) sms pentru codul galben la nr. de
telefon mobil al primarului, ulterior
telefonic primarului care nu a
confirmat primirea mesajului sau
viceprimarului, şefului S.V.S.U.,
şefului postului de poliţie din
comună.
b)sms pentru codul portocaliu şi
roşu la nr. de telefon mobil al
primarului şi fax pe numărul de tel.
fax de la primărie (în situaţii cu totul
deosebite prin telefon sau fax la
postul de poliţie din localitate .
Recepţionare avertizărilor privind
pericolul producerii unei situaţii de
urgentă pe raza localitaţii de la;
- cetaţeni
- C.J.S.U. prin Centrul Operational
Judetean, prin transmiterea
prognozelor si avertizarilor
hidrometeorologice
-activarea COAT
-Informarea operativa a
presedintelui C.L.S.U.
Alarmarea si covocarea membrilor
C.L.S.U. si a echipelor de
intervenţie la sediul primariei
Sediul primăriei Cordăreni sau locul
unde este situația de urgență
Echipa de alarmare din S.V.S.U. ,
cu ajutorul sirenei – amplasată pe
clădirea primăriei şi clopotele
bisericilor
Conform Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor
Preşedintele C.L.S.U. Cordăreni şi
şef S.V.S.U.
Echipele de intervenţie din cadrul
S.V.S.U. Cordăreni cu un numar de
13 de voluntari
- 2 motopompe
- 1 buldoexcavator
- 1 motoferastrau
- 2 generatoare

Cooperarea cu alte forţe

- 1 autogreder
- 1 aparat de respirat
Detaşamentul de pompieri Dorohoi
Convenție de cooperare cu S.V.S.U.
George Enescu, Politia Cordareni

7. SISTEME DE ANUNŢARE / ALARMARE
Telefoane

Sirena

Clopote

Dumitraș Constantin - Cristian– tel.
0755275870
Muraru Constantin – tel. 0767571437
Munteanu Mirela- tel. 0740992703
Haucă Dumitru - tel. 0767553850
Budeanu Ion - tel. 0768156472
Cires Gheorghe - tel. 0767680137
Muraru Stelian - tel. 0767656634
5,5 kw –situata pe cladirea primăriei
Cordăreni responsabil de activarea ei
Iftode Dan – nr. de telefon - 0769259403
4 – bisericile ortodoxe din cele 3 sate
1- Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului,,
din Satul Grivița
2. Biserica ,,Sfântul Neculae,,din Satul
Cordăreni
3. Biserica ,,Adormirea Maicii
Domnului,, din Satul Slobozia
4. Capela ,,Nașterea Maicii Domnului,,
din Satul Nou

8. CĂI DE ACCES
Localizare
Drumul judetean DJ 298 Dorohoi-Vorniceni 22 km
Drumul comunal DC 70
Drumul comunal DC 71
Drum sătesc Griviţa – Păduraru Petre
Drum sătesc Griviţa Veche – Palamaru Vasile – Haucă Ion
Drum sătesc Cordăreni – Covaliu Dumitru – Popianu Lucian
Drum sătesc Slobozia – Munteanu Maria – Pricob Dan
Drum sătesc Slobozia – Baltaru Nică – Iacob Junică

Situaţia existentă
Asfaltat
Asfaltat
Asfaltat
Pietruit
Pietruit
Pietruit
Pietruit
Pietruit

9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
9a. Date generale
_

Categoria
Autospecială(e)/utilaj de stingere
* tip/numărul pentru fiecare tip
Personal angajat
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare
Personal voluntar
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare
Numărul specialiştilor pentru activitatea de
prevenire

I
1 Şef SVSU
13
4

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
Pregătirea personalului

Conform Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă nr. 38
din 28.02.2020 se vor efectua
instructaje trimestriale cuprinzand
sedinte teoretic - aplicative si sedinte
practic - demonstrative
Număr controale efectuate
340
Număr sancţiuni aplicate
Avertismente
Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.
- lucrul cu foc deschis
5 din 29.01.2016
Conform H.C.L. nr. 22 din 1999
(1) Nominalizez următoarele deşeuri şi
reziduri rezultate din procesul de
activitate a unitatii :
- deşeuri de carton, hîrtie,plastic
(2) Deşeurile şi rezidurile de lichide
combustibile sau cele din materiale
solide (ex. cârpe, câlti, bumbac, rumeguş,
etc) care conţin astfel de produse se vor
colecta în cutii sau vase marcate şi fară
risc de incendiu.
- depozitarea şi evacuarea deşeurilor
(3) Deşeurile ,rezidurile şi ambalajele
şi reziduurilor combustibile
combustibile , reutilizabile se vor
depozita cu asigurarea distanţelor de
siguranţă faţă de clădiri ,instalaţii ori alte
materiale combustibile în raport de
natura şi proprietaţile fizico- chimice ale
acestora.
(4) Ambalajele metalice ,din material
plastic sau din sticlă reutilizabile se vor
curăţa ,spală sau neutraliză de restul
conţinutului cu materiale adecvate şi se
vor depozita in locuri special amenajate.
(5) Deşeurile,rezidurile şi ambalajele

combustibile care nu se mai pot reutiliza
se vor distruge prin ardere în
crematoriul(groapă) amenajat şi amplasat
astfel încât să nu pună în pericol viaţa
oamenilor,clădirilor
,instalaţiile
tehnologice,culturile agricole,suprafeţele
împădurile sau alte amenajări ori
materiale combustibile.
(6) Deşeurile,rezidurile şi ambalajele
combustibile care degajă prin ardere
substanţe ori compuşi periculoşi pentru
viaţa sau mediu ,pot fi distruse prin foc
deschis sub supraveghere cu respectarea
prevederilor în vigoare.
(7) Desemnez persoane responsabile de
gestionarea deşeurilor ,rezidurilor şi
ambalajelor : Muraru Constantin
Iftode Dan
- lucrările premergătoare şi pe timpul
sezonului rece

- lucrările premergătoare şi pe timpul
perioadelor caniculare şi secetoase

Conform Hotararea CL Plan de
măsuri sezon rece Nr.56/20.11.2017
Dispozitia nr. 73 din 05.10.2015
a)
identificarea
şi
nominalizarea
sectoarelor de activitate în care creşte
riscul de incendiu în condiţiile
caracteristice temperaturilor atmosferice
ridicate si lipsei de precipitaţii.
b) interzicerea utilizării focului
deschis în zonele afectate de uscăciune
avansată;
c) restricţionarea efectuării în
anumite intervale din timpul zilei a unor
lucrări care creează condiţii favorizante
pentru producerea de incendii prin
degajări de substanţe volatile sau
supraîncalzirii excesive.
d) asigurarea protejării faţă de
efectul direct al razelor solare a
recipientelor,rezervoarelor şi altor tipuri
de ambalaje care conţin vapori
inflamabili sau gaze lichefiate sub
presiune
,prin
depozitare
la
umbră(copertine.soproane deschise ,etc)
sau dupa caz prin răcire cu perdele de
apă.
e) îndepărtarea din locurile unde se
află
obiectele optice (inclisiv a

cioburilor de sticlă ) care pot acţiona în
anumite condiţii drept concentratori ai
razelor solare.
f) asigurarea rezervelor de apă
pentru incendiu şi verificarea zilnică a
situaţiei existente.
g)
intensificarea patrulărilor în
zonele cu culturi agricole şi în cele
frecventate pentru agrement şi în locuri
cu vegetaţie forestieră.
h)
verificarea operativităţii de
actiune a formaţiei de intervenţie a
S.V.S.U.
*Întocmit pe baza informaţiilor furnizate de către primarul comunei Cordăreni conform
art. 15 lit. (b) din OMAI nr. 163/2007.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR
Constantin – Cristian DUMITRAȘ

