SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică
Compartimentul Activităţi Speciale
C.A.S. Nr.

PROCES VERBAL
Întocmit astăzi, 16.10.2019, orele 11:15, urmare a convocării Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă al Sectorului 6, de către Viceprimarul Sectorului 6, domnul Constantin Tomescu.
Convocarea membrilor comitetului a avut loc la sediul Primăriei Sectorului 6, în cea de-a doua
zi a exerciţiului “ SEISM 2019”.
Baza: Dispoziţia Primarului Sector 6 nr. 2573/03.11.2015, actualizată cu modificările şi
completările ulterioare.

Viceprimarul Sectorului 6, domnul Constantin Tomescu, a solicitat reprezentanţilor
instituţiilor implicate la nivelul Sectorului 6 să prezinte şi să raporteze acţiunile şi măsurile întreprise
pentru gestionarea eficientă a efectelor dezastrului în vederea reducerii pierderilor umane şi materiale.
În acest sens, au fost raportate date privitoare la situaţia capabilităţilor pe care instituţiile
implicate la nivelul Sectorului 6 le pun la dispoziţia C.L.S.U. Sector 6 în vederea limitării, atenuării şi
înlăturarii efectelor cutremurului, respectiv:
A.D.P.D.U. Sector 6 pune la disoziţie 2 buc. - Microbuze pentru transport persoane, 2 buc. Buldoexcavatoare, 4 buc. - Autospeciale cu platformă ridicătoare cu braţ şi nacelă, 22 buc. - Autospeciale cu
benă basculabilă, 1 buc. - Automacara, 4 buc. - Încărcătoare frontal, 5 buc. - Generatorare electrice, precum şi
un număr de 150 persoane care lucrează în trei schimburi, respectiv 50 de persoane care să deservească
aceste utilajea şi 100 de persoane pentru lucrări manuale.
SC URBAN SA - Sucursala Bucureşti a alocat ca resurse umane un număr de 150 persoane care
lucrează în trei schimburi, precum şi următoarele mijloace şi materiale de intervenţie: 1 buc. - Containere pt.
materiale şi echipamente de protecţie, cazarmament, alimente nealterabile, bucătărie mobilă, 30 buc. - Lopaţi cu
cozi, 5 buc. - Târnăcoape cu cozi, 10 buc. – Basculante, 25 buc. - Auto-platformă transport, 2 buc. Încărcătoare frontal, 1 buc. - Generator electric, 1 buc. - Redresor de sudură trifazat RST, 2 buc. - Complet
portabil de tăiere şi sudură.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a alocat ca resurse umane un număr de 301 persoane şi un
număr de 42 autovehicule cu personal aferent. De asemenea, au fost desemnaţi, pe schimburi, agenţi pentru a
supaveghea cele 9 puncte de adunare de pe raza sectorului 6, respectiv parcul Drumul Taberei, parcul
Crângaşi, parcul Giuleşti, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Artifex, Stadionul Suportul
Studenţesc, parcarea Carrefour Orhideea, parcarea Metro şi parcarea Militari Shopping.
D.G.A.S.P.C. Sector 6 asigurară permanenţei la cele 9 puncte de informare şi asistenţă precum şi la
sedile proprii şi pune la dispoziţie un număr de 47 psihologi pentru asistenţă psihologică de specialitate şi un
număr de 18 medici şi 32 de asistenţi meicali care acţionează în teren.
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Totodată, D.G.A.S.P.C. Sector 6 dispune de: 4 buc.- SUV Dacia DUSTER pentru transport personae, 1
buc. - Ambulanţă Tip A, 50 buc. - Cazmale cu cozi, 50 buc. - Lopaţi cu cozi, 25 buc. - Târnăcoape cu cozi,
5buc. – Tărgi, 5 buc. – Autoutilitare, 50 buc. - Truse medicală de prim ajutor, 30 buc. - Aparate pentru măsurat
tensiunea arterială, 2 buc. - Aparate de respirat cu oxigen.

Conform situaţiei prezentate de reprezentantul Administraţiei Şcolilor Sector 6, în cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sector, există posibilitatea de cazare şi eventual de
adăpostire a persoanelor sinistrate.
Reprezentantul DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. va ţine la curent C.L.S.U. Sector 6 cu
privire la toate acţiunile care se întreprind în vederea remedierii avariei în Cartierul Militari.
Prin intermediul Direcţiei de Gospodărie Locală se va ţine legătura cu reprezentanţii ENEL în
vederea sprijinirii cu privire la refacerea infrastructurii de energie electrică în Cartierul Drumul
Taberei.
Reprezentantul Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 a dispus verificări în
vederea identificării persoanelor sinistrate din lista comunicată de Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă care au domiciliul pe raza Sectorului 6.
De asemenea, în cadrul şedinţei s-au pus în discuţie şi s-au hotărât, de către membrii prezenţi,
implicaţi, următoarele:
-

-

-

-

au fost luaţi în evidenţă şi au fost introduşi în reţelele de comunicare proprii toţi
înlocuitorii membrilor care compun C.L.S.U. Sector 6 şi care, din diferite motive, nu s-au
putut prezenta la şedinţă;
s-a verificat realizare numirii în funcţii de coordonare de către directorii direcţiilor
descentralizate pentru perioadele în care aceştia sunt prezenţi la şedinţele Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 6;
pentru a veni în sprijinul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane au fost
identificate un număr de 12 lăcaşe de cult în incinta cărora există capele unde pot să fie
depozitate persoanele decedate;
transmiterea de comunicate pentru populaţie prin mijloacele de informare în masă
(mass-media), inclusiv prin intermediul comunicatelor de presă publicate pe site-ul
Primăriei Sector 6 www.primarie6.ro sau pe pagina de facebook –
facebook.com/PrimăriaSectorului6;

Fără alte intervenţii, şedinţa s-a încheiat la ora 13:15.

VICEPREŞEDINTE C.L.S.U. SECTOR 6
VICEPRIMAR,
Constantin TOMESCU
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