I

MINIS TE RAL A FAC E RILO R IN TE RN E

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA IALOMITA
PROCES VERBAL
incheiat astizi, 23.05.2018, ora 15.00

In data de23.05.2018, ora 15.00, membrii Comitetului Judefean pentru SituaJii de Urgenfd
Ialomila semnatari ai convocatorului anexat la prezentul proces verbal s-au intdlnit in gedinfd ordinard,
ordinea de zi fiind prezentatd, in anexa nr.1.

in deschiderea gedinteia a luat cuvdntul subprefectul judefului Ialomila, doamna Tudor Silica

Vali, care a prezentat ordinea de zi, dupd care a dat cuvdntul reprezentantului Sistemului

de

Gospoddrire a Apelor Ialomila, ing. Popa Daniela Cristina care a prezentat primul punct de pe ordinea
de zi, respectiv " Analiza stadiului salubrizdril'cursurilor Si acumuldrilor de apd,

la nivelul judelelui

Ialomila".
Astfel, colectivul de control constituit in baza Ordinului nr. 145122.03.2018 al Institutiei
Prefectului-judeful Ialomila a efectuat controale pe urmdtoarele cursuri de apd:

- Rfful Ialomifa

-

pe teritoriul administrativ al localitalilor Urziceni, Manasia; Cogereni,

Slobozia, Jdnddrei;

- Lacul de acumulare Dridu

- pe teritorilul administrativ

al localitalilor Fierbinfi Tdrg gi

Dridu;
-

Pflriul Sirata

- pe teritorilul administrativ al localitalilor Bdrbulegti gi Urziceni;

- Braful Borcea - pe teritorilul administrativ al localitSlilor Bordugani gi Fetegti.

in

procesele verbale de control incheiate, acolo unde au fost identificate abandondri de

degeuri, au fost dispuse mdsuri pentru salubrizarea cursurilor de apd, precum gi de notifiaare a GNM
CJ Ialomila privind reahzarea mdsurii.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a luat cuvAntul Inspectorului gef al I.S.U. Ialomila, domnul
locotenent colonel Bdcu Laurenfiu care a prezentat "Proiectul planului judelean de mdsuri pentru

prevenirea Si combaterea efectelor negative ale situaliilor de urgenld specifice sezonului de vqrd
2018

"

.

La finalul prezentdrii s-au solicitat amendamente sau puncte de vedere. Nefiind completdri
sau amendamente, s-a supus la vot proiectul planului, acesta

fiind aprobat in unanimitate de membrii

Comitetului Judelean pentru SituaJii de Urgen]6 IalomiJa.

in continuarea gedinlei a fost

prezentat de cdtre inspectorul gef al I.S.U. Ialomila, Planul

comitetului judelean pentru asigurarea resurselor umqn4 materiale

Si

finaciare necesare gestiondrii

situaliilor de urgenld pe anul 2018.
La finalul prezentdrii s-au solicitat amendamente sau puncte de vedere. Nefiind completari
sau amendamente, s-a supus la vot proiectul planului, acesta

Comitetului Judefean pentru Situalii de Urgenta Ialomila.

fiind aprobat in unanimitate de membrii

La punctul diverse, doamna subprefect a prezentat inform6rile Agenfiei Nalionale'
imbunit6Jiri Funciare - Filiala Ialomila privind costurile pentru punerea in funcJiune a stafiilor
desecare

in luna aprilie, iar dupd analizd 9i

acestea au fost aprobate in unanimitate.
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