FIŞA LOCALITĂŢII
- COŢUŞCA LOCALITATE

COŢUŞCA

ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI
Telefon, Fax, E-mail

Sat Coţuşca, com. Coţuşca, jud. Botoşani
tel. 0231 / 561643 , fax: 0231 / 561936 ,
email: primariacotusca@yahoo.com

OPERATORI
ECONOMICI şi
INSTITUŢII în
SUBORDINE
Adresă, Telefon, Fax, E-mail

Denumire
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.1
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.2
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.3
Şcoala primară nr.4
Şcoala primară nr.5
Şcoala primară nr.6
Grădiniţa PN şi Liceul
Tehnologic
Biblioteca comunală
Casa de cultură

Adresa
Sat
Crasnaleuca
Sat
Ghireni
Sat Nichiteni
Sat Cotu
Miculinţi
Sat Puţureni
Sat Mihail
Kogălniceanu

Telefon
0768-448402
0761-616447
0749-213785
0761-649859
0757-548820
0741-407099

Sat Coţuşca

0747-425068

Sat Coţuşca
Sat Coţuşca

0747-285762

PRIMAR
Nume şi prenume
Telefon serviciu
Telefon domiciliu

VEZETEU DAN
0231 / 561936
0231 / 561584 ; 0752016802

SECRETAR
Nume şi prenume
Telefon serviciu
Telefon domiciliu

CHHAIA CONSTANTIN
0231 / 561643
0231 / 561580 ; 0749488360

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN
DUTCĂ MARIUS – şef S.V.S.U.
DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
0231 / 561936
INCENDIILOR / INSPECTOR DE
0231 / 561579 ; 0753937620
PROTECŢIE CIVILĂ
Nume şi prenume
GAVRIL GHEORGHE – inspector
Telefon serviciu
protecţie civilă
Telefon domiciliu
0231 / 561936
Certificat de competenţă
0231 / 561590 ; 0749205227
termen de valabilitate
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1. DATE GENERALE PRIVIND LOCALITATEA:
Populaţia

Nr. locuitori

Satul Cotusca
Satul Crasnaleuca
Satul Cotu Miculinti
Satul Ghireni
Satul Putureni
Satul Nichiteni
Satul Mihail Kogalniceanu
Satul Avram Iancu
Satul Nicolae Balcescu

4794
1737
585
414
616
519
591
211
89
32

Suprafaţa totală (ha)
- în intravilan
- în extravilan

12185 ha
965 ha
11220 ha

TOTAL

2. OPERATORI ECONOMICI / INSTITUŢII PUBLICE ÎN
SUBORDINE
Denumire
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.1
Crasnaleuca
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.2 Ghireni
Grădiniţa PN şi Şcoala
gimnazială nr.3 Nichiteni
Şcoala primară nr.4 Cotu
Miculinţi
Şcoala primară nr.5
Puţureni
Şcoala primară nr.6
Mihail Kogălniceanu
Grădiniţa PN şi Liceul
Tehnologic Coţuşca
Biblioteca comunală
Coţuşca
Casa de cultură Coţuşca

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Învăţământ

Incendiu, cutremur

Cultură

Incendiu, cutremur

Cultură

Incendiu, cutremur
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3. TIPURI DE RISCURI SPECIFICE
A. RISCURI NATURALE:

DA

- fenomene meteorologice periculoase

X

- alunecări de teren

X

- incendii de pădure

X

- avalanşe
- fenomene distructive de origine
geologică
B. RISCURI TEHNOLOGICE:

NU

X
- pe toată raza comunei Coţuşca

X
DA

- accidente, avarii, incendii şi explozii

X

- poluare ape

X

- prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau
amenajări

X

- avarii la utilităţile publice

X

NU

DETALII
1. Accidente – DJ 282
2. Incendii – instituţii, operatori economici,
gospodăriile cetăţenilor
3. Explozii – centre de distribuire a
buteliilor cu GPL
Pe teritoriul comunei Coţuşca există un
număr de 3 agenti economici potentiali de
poluare (Sc Tca, Sc Gerard, Sc Univ Ceti)
- se pot produce doar în urma producerii
altor situaţii de urgenţă, complementar
(inundaţii, cutremur, explozii etc.)
- Reţea energie electrică: lungime – 43 km
medie tensiune
- Reţea apă – DA, Coţuşca şi Crasnaleuca
- Reţea canalizare – nu

- muniţie neexplodată
C. RISCURI BIOLOGICE:

DETALII
Inundaţiile, specifice Râului Prut şi
Părăurilor Volovăţ, Ghireni, Calului şi
Bodeasa de regulă sunt previzibile, cu
suficient timp înainte pentru a organiza şi
desfăşura evacuarea persoanelor, bunurilor
materiale şi animalelor.
Furtuni, tornade, secetă, îngheţ, etc. se pot
produce pe întreg teritoriul comunei
Coţuşca.
Sunt situate în zonele de extravilan a
comunei. Zonele afectate se întind pe circa
150 ha.
Pe teritoriul comunei Coţuşca, sunt 282 ha
trup pădure, din care 82 ha în Crasnaleuca
şi 200 ha în Coţuşca, predominind in mare
parte foioasele. Pot apărea incendii în
aceste zone împădurite, mai ales în
anotimpurile uscate şi pe timp secetos,
datorită focului deschis, a jocului copiilor
cu focul, a aruncării resturilor de ţigară
aprinse,etc.

X
DA

- îmbolnăviri în masă

X

- epidemii

X

- epizootii / zoonoze

X

NU

DETALII
- pe tot arealul localităţii conform
extrasului din schema cu riscurile
- pe tot arealul localităţii conform
extrasului din schema cu riscurile
- pe tot arealul localităţii conform
extrasului din schema cu riscurile
teritoriale
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4. SISTEMUL DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ:
Constituirea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă

C.L.S.U. al comunei Coţuşca s-a
constituit prin Dispoziţia primarului nr.
80 din 27.07.2012

Regulamentul privind structura
organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi
dotarea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă

R.O.F. al S.V.S.U. Coţuşca s-a aprobat în
baza H.C.L. al comunei Coţuşca nr. 16
din 22.04.2014

Organizarea pregătirii pentru intervenţie
Nivelul de pregătire a personalului
Asigurarea înştiinţării şi alarmării
- centrală telefonică
- tipul
- nr. abonaţi
- telefon primărie
- telefon post poliţie
- fax
- radioreceptor
- sirenă electrică
- clopote biserici
Asigurarea protecţiei prin adăpostire
- nr. subsoluri, pivniţe, crame
- suprafaţa (mp)
- nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost
- suprafaţa (mp)
Adăposturi de protecţie civilă, din care:
- cu sisteme de filtroventilaţie
- fără sisteme de filtroventilaţie
Asigurarea protecţiei N.B.C.
- existenţa mijloacelor de protecţie
individuală
- nr. măşti contra gazelor
- nr. complete de protecţie
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară
- nr. dispensare medicale
- nr. cadre medii
- nr. medici
- nr. dispensare sanitar-veterinare
- nr. medici veterinari
- nr. tehnicieni
- nr. laboratoare medicale
- nr. laboratoare sanitar-veterinare

Planul de pregătire în domeniul situaţilor
de urgenţă nr. 113 din 26.02.2014
Bun
Planul de alarmare nr.157 din 10.08.2012
1
265
0231 / 561643
0231 / 561642
0231 / 561936
---1 sirenă de 5KW
8
1300
3900 mp
---------------------1
2
2
1
1
2
---1
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Conform Planului de evacuare în situaţii
de urgenţă nr. 174 din 04.09.2012
Din bugetul alocat de către Primăria
comunei Coţuşca pentru desfăşurarea
pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă
Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor – H.C.L. nr. 7 / 03.02.2014
Planul de evacuare în situaţii de
urgenţă – nr. 174 / 04.09.2012
Planul de intervenţie la inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase
şi poluare
Plan de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă aprobat prin
Dispoziţia nr. 40 din 25.02.2014

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Logistica acţiunilor de intervenţie

Elaborarea planurilor pentru situaţii de
urgenţă

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

Asigurat din comuna Coţuşca
Bazin apă - 50.m.c, situat în centrul
satului Coţuşca, acces direct din DJ282
------------1. Pod Puţureni pentru pârâul Volovăţ
2. Pod Nichiteni pentru pârâul Volovăţ
3. Râul Prut - Crasnaleuca şi C Miculinţi
3
-------

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

6. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Conform Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor
Conform schemei de înştiinţare
Sediul primăriei Coţuşca
Cu ajutorul sirenei şi clopotelor
Conform P.A.A.R
Preşedintele C.L.S.U. Coţuşca şi şef
S.V.S.U.
Echipele de intervenţie din cadrul
S.V.S.U. Coţuşca
Detaşamentul de pompieri Săveni

Notificare
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
Cooperarea cu alte forţe
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7. SISTEME DE ANUNŢARE / ALARMARE
Sirena
Clopote

5 KW – Bloc de locuinţe Coţuşca
8 – bisericile ortodoxe din sate

8. CĂI DE ACCES
Localizare

Situaţia existentă

Drumul judetean DJ282 Săveni – Rădăuţi Prut

Asfaltat

Drumul judetean DJ293

Pietruit

Drum comunal DC5 Cotu Miculinţi

Asfaltat

Drum comunal DC8 Crasnaleuca

Pietruit, practicabil

Drum comunal DC6 Avram Iancu

Pietruit, practicabil

* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii
condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).

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

III
1
SR132APC
1 Şef SVSU
001593626 din 29.11.2012
37
---11

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă
Pregătirea personalului
Conform Planului de pregătire
Număr controale efectuate
10
Număr sancţiuni aplicate
---Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:
- lucrul cu foc deschis
Conform dispoziţiei nr. 4 din 07.01.2010
- depozitarea şi evacuarea deşeurilor
Da, conform H.C.L.
şi reziduurilor combustibile
- lucrările premergătoare şi pe timpul
Da
sezonului rece
- lucrările premergătoare şi pe timpul
Da
perioadelor caniculare şi secetoase
Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea

Fişa localităţii a fost reactualizată în anul 2014
PRIMAR,
VEZETEU DAN

ŞEF S.V.S.U.,
DUTCĂ MARIUS
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