MASURI PREVENTIVE
În cazul producerii unor inundaţii
Evacuarea populaţiei , instituţiilor publice , operatorilor economici ,
bunurilor materiale , valorilor de patrimoniu şi arhivistice , animalelor se
execută din satul Cezieni la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Cezieni fiind
organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră
populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a
infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenţa a doua animalele , bunurile materiale ,
valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi
afectate se realizează în satul Cezieni, cazarea acestora se asigură în
următoarele locaţii : Scoala generala Cezieni ;
- evacuarea Primariei Cezieni afectate se realizează în satul
Cezieni la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Cezieni, funcţionarea asigurânduse prin grija conducerii , în cladirea fostei brutarii comunale ;
- evacuarea animalelor din zona afectată se asigură în locatia
fostului C.A.P.Cezieni si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U.
Cezieni . Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceiasi locatie ,
prin grija proprietarilor ;
- deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea
acţiunilor de evacuare , se va executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor
materiale animalelor , etc. se vor asigura de catre cetatenii proprietari de
mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale
conform situatiei din tabel ;
- aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto
se asigura contra cost prin Serviciul contabilitate al Primariei Cezieni de la
statiile PETROM de pe teritoriul orasului Caracal pentru prima zi de evacuare ,
urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;
- aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru
populatia care se evacueaza , cat si a celor sositi in sprijin pentru ajutorarea
acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei Cezieni de la
S.C. Fabian S.R.L. si S.C. Floare de Colt S.R.L. pentru prima zi , urmand ca
pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;

- pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei
populatiei si bunurilor materiale de valoare , atat a celor ce au putut fi
evacuate cat si a celorlalte , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor
fenomene negative pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi
efectivele postului de politie Cezieni, o subunitate de jandarmi de la
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Olt ce vor fi solicitati imediat dupa aparitia
pericolului de inundatie , precum si de cetateni si proprietari de animale ;
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la
dispensarul comunal Cezieni, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de
la dispensarul veterinar al comunei Cezieni .
În cazul producerii unor cutremure de pamant
Evacuarea populaţiei , instituţiilor publice , operatorilor economici ,
bunurilor materiale , valorilor de patrimoniu şi arhivistice , animalelor se
execută din satele Cezieni , Corlatesti si Bondrea la dispoziţia presedintelui
C.L.S.U. Cezieni fiind organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră
populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a
infrastructurii şi clădirilor , iar în urgenţa a doua animalele , bunurile materiale
, valorile culturale , de patrimoniu şi arhivistice ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a
fi afectate se realizează astfel : în satul Cezieni, cazarea acestora se asigură în
următoarele locaţii : Scoala generela , gradinita, camin cultural ; in satul
Corlatesti , cazarea se asigura in urmatoarele locatii : fosta Scoala generala,
Centru Social
; in satul Bondrea se asigura in urmatoarele locatii : Caminul Cutural Bondrea.
De asemenea in cazul in care cutremurul a fost de o intensitate foarte mare
, cazarea populatiei se mai poate face si in corturi pe care presedintele C.L.S.U.
Cezieni le va solicita Ministerului Apararii Nationale , Crucii Rosii , precum si
altor organisme neguvernamentale , care vor fi amplasate in fiecare sat pe
terenurile de fotbal , terenuri apartinand Primariei Cezieni .
- evacuarea animalelor din zonele afectate se asigură în locatia
fostului C.A.P. Cezieni , pentru animalele din satul Cezieni , iar pentru cele
evacuate din satele Corlatesti si Bondrea pe islazurile satelor , locatii
delimitate prin tarcuri si se executa la dispoziţia presedintelui C.L.S.U.
Cezieni. Adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceleasi locatii , prin
grija proprietarilor ;
- deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor
de evacuare , se va executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor
materiale animalelor , etc. se vor asigura de catre cetatenii proprietari de

mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale
conform situatiei din tabel ;
- aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto
se asigura contra cost prin Serviciul contabilitate al Primariei Cezieni de la
statiile PETROM de pe teritoriul orasului Caracal pentru prima zi de evacuare ,
urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;
- aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru
populatia care se evacueaza , cat si a celor sositi in sprijin pentru ajutorarea
acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei Cezieni de la
S.C. Fabian S.R.L. si S.C. Floare de Colt S.R.L pentru prima zi , urmand ca
pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;
- pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei
populatiei si bunurilor materiale de valoare , atat a celor ce au putut fi
evacuate cat si a celorlalte , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor
fenomene negative pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi
efectivele postului de politie Cezieni , o subunitate de jandarmi de la
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Olt ce vor fi solicitati imediat dupa
producerea cutremurului , precum si de cetateni si proprietari de animale ;
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la
dispensarul comunal Cezieni, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la
dispensarul veterinar al comunei Cezieni .
În cazul producerii unor accidente , avarii , explozii si incendii pe
timpul transportului si depozitarii unor produse periculoase
Evacuarea populaţiei , operatorilor economici , bunurilor materiale , din
satele Cezieni, Corlatesti si Bondrea se va executa la dispoziţia presedintelui
C.L.S.U. Cezieni , fiind organizată astfel :
- evacuarea se execută pe urgenţe , astfel că în prima urgenţă intră
populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent de afectare a
infrastructurii şi clădirilor ;
- evacuarea / autoevacuarea persoanelor afectate sau potenţial a fi
afectate se realizează în satul Cezieni , cazarea acestora se asigură în
următoarea locaţie : Caminul Cultural Cezieni ;
- evacuarea animalelor din zona afectată se asigură pe terenul de
fotbal al satului Cezieni , la dispoziţia presedintelui C.L.S.U. Cezieni
adăpostirea şi hrănirea acestora se realizează în aceiasi locatie , prin grija
proprietarilor ;

- deplasarea mijloacelor şi populaţiei pentru asigurarea acţiunilor
de evacuare , se va executa pe itinerariile stabilite ;
- mijloacele de transport pentru evacuarea populatiei , bunurilor
materiale animalelor , etc. se vor asigura de catre cetatenii proprietari de
mijloace de transport auto sau hipo , precum si de la societatile comerciale
conform situatiei din tabel ;
- aprovizionarea cu carburanti – lubrifianti pentru mijloacele auto
se asigura contra cost prin Serviciul contabilitate al Primariei Cezieni de la
statiile PETROM de pe teritoriul orasului Caracal pentru prima zi de evacuare ,
urmand ca pentru celelalte zile sa se solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;
- aprovizionarea cu alimente si produse de stricta necesitate pentru
populatia care se evacueaza , cat si acelor sositi in sprijin pentru ajutorarea
acestora se va face prin grija Serviciului contabilitate al Primariei Cezieni de la
S.C. Fabian S.R.L. si S.C. Floare de Colt S.R.L. pentru prima zi , urmand ca
pentru urmatoarea perioada sa solicite suplimentarea fondurilor necesare
continuarii activitatilor atat pentru intreaga perioada de evacuare cat si pentru
activitatile desfasurate pentru intrarea in starea de normalitate ;
- pentru asigurarea tuturor masurilor de paza si ordine , evidentei
populatiei si bunurilor materiale de valoare , atat a celor ce au putut fi evacuate
cat si a celorlalte , a animalelor si pasarilor , prevenirea unor fenomene negative
pe timpul evacuarii , indrumarea circulatiei , se vor folosi efectivele postului de
politie Cezieni , o subunitate de jandarmi de la Inspectoratul Judetean de
Jandarmi Olt ce vor fi solicitati imediat dupa aparitia fenomenului de accidente,
avarie, explozie, precum si de cetateni si proprietari de animale ;
- asistenta medicala umana va fi asigurata de catre medicii de la dispensarul
comunal, iar cea veterinara de catre medicul veterinar de la dispensarul
veterinar al comunei Cezieni .

