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În data de 06 februarie a.c., la Sala Europa a Palatului Administrativ
din Ploiești a avut loc Evaluarea activităţii desfășurate de Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova în anul 2016, în prezența
Prefectului, Președintelui Consiliului Județean, altor membri ai
administrației publice, șefilor structurilor deconcentrate și
descentralizate din județ, primarilor localităților, precum și a altor
invitați.
Astfel, în anul 2016 CJSU Prahova, prin Secretariatul Tehnic
Permanent, a pregătit şi asigurat din punct de vedere logistic, operativ şi
protocolar un număr de 14 şedinţe ale CJSU (10 şedinţe extraordinare şi
4 şedinţe ordinare), în care au fost aprobate 13 Hotărâri, iar prin
Centrul Operaţional, au fost emise notificări despre iminenţa producerii
unor fenomene meteorologice periculoase, înregistrând-se un număr de
269 atenţionări/avertizări hidro-meteorologice din care 247
atenţionări COD GALBEN și 22 avertizări COD PORTOCALIU. De
asemenea, au mai fost trimise un număr de 50 informări meteorologice.
În vederea gestionării efectelor fenomenelor hidro-meteo, au fost
transmise prin SMS şi fax rapoarte operative către toate autorităţile
administraţiei publice locale, structurile din teritoriu ale ministerelor şi
ale altor organisme centrale și după caz, a fost activat Comandamentul
Operaţional la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al
Judeţului Prahova, cu specialişti din cadrul instituţiilor cu atribuţii în
domeniul situaţiilor de urgenţă.

Specialiştii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, împreună cu reprezentanţi
din cadrul Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Prahova,
Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova şi Comitetele Locale pentru
Situaţii de Urgenţă, au desfăşurat controale tematice privind verificarea
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi
întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunii de
scurgere a apelor mari. De asemena, a fost verificată starea tehnică şi
funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundaţiilor din judeţul Prahova.
În anul 2016, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice
şi a celor de origine geologică specialişti din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova,
instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de
urgenţă, precum şi reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de
urgenţă au participat la evaluarea şi constatarea pagubelor şi efectelor
negative ale evenimentelor înregistrate în 60 localităţi, în urma cărora sau întocmit 125 procese verbale de constatare.
Astfel, în anul 2016 activitatea desfășurată de CJSU Prahova s-a
materializat prin HGR nr. 468/2016 şi HGR nr. 975/2016 prin care la
nivelul judeţului Prahova, a fost aprobată alocarea sumei de 62.122 mii
lei, reprezentând 13% din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016.
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