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Ploiești, 03 iulie 2019 
 

 COMUNICAT DE PRESĂ 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești s-a întrunit, astăzi, 03 

iulie 2019, într-o ședință extraordinară, ca urmare a emiterii avertizării meteorologice de cod 

portocaliu (valabil pentru intervalul 3 iulie a.c., ora 10.00  - 4 iulie a.c., ora 03.00. de intensificări 

puternice ale vântului, vijelii, grindină și cantități însemnate de precipitații), respectiv cod galben 

(valabil pentru perioada 4 iulie a.c., ora 03.00 – 10.00,  instabilitate atmosferică temporara 

accentuată) 

În acest sens, în conformitate cu planurile de intervenție, au fost stabilite principalele măsuri 

preventive și de acționare operativă pentru gestionarea situațiilor de urgență produse de aceste 

fenomene. 

 

Astfel, a fost instituit serviciul de permanență pentru monitorizarea fenomenelor meteo, s-a dispus 

monitorizarea zonelor critice, verificarea stocurilor de materiale și a utilajelor de intervenție. 

În caz de vânt puternic sunt pregătite echipaje de intervenție pentru îndepărtarea crengilor.  

Operatorul serviciului de apă și canalizare va monitoriza situația gurilor de scurgere spre canalizare.  

SC Transport Călători Express Ploiești va asigura serviciul de transport public în condiții optime.  

În mod special, sistemul de canalizare de pe strada Poieniței va fi supravegheat de reprezentanții 

municipalității împreună cu agentul economic de profil din zonă, în vederea evitării poluării cu 

produse petroliere.  



Primăria municipiului Ploiești a stabilit un flux informațional direct cu reprezentanții Administrației 

Naționale Apele Române – Prahova în vederea avertizării cu privire la eventualele creșteri importante 

de debite pe râul Teleajen, în amonte de municipiul Ploiești, monitorizându-se în același timp și starea 

lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor aferente fostului depozit de deșeuri municipale Teleajen.  

Cetățenii, care întâmpină situații deosebite în acest interval de timp, pot contacta direct municipalitatea 

la Dispeceratul permanent, telefon 0244-984. 
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