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Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, convocaţi în
şedinţă la punctul de transformare care a fost afectat ieri de incendiu
În dimineaţa zilei de azi, 23 aprilie 2017, membrii Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă (CJSU) s-au întrunit în format restrâns, în cadrul unei şedinţe care a
avut loc chiar la punctul de transformare ce a fost afectat ieri de incendiu.
La şedinţă au participat prefectul Dan Şlincu, preşedintele Consiliului Judeţean
(CJ), Costică Macaleţi, reprezentanţii structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI),
conducerea Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu (CJGM), Agenţiei pentru
Protecţia Mediului (APM) şi a Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA).
Membrii CJSU au ales să se întrunească în şedinţă la faţa locului pentru a evalua
situaţia actuală de la punctul de transformare dar şi pentru a stabili un plan de măsuri
urgente, menit să reducă toate riscurile ce pot apărea în urma acestui incendiu.
În urma discuţiilor, la care au participat şi reprezentanţii distribuitorului şi
furnizorului de energie electrică, s-a constatat că există riscuri doar în ce priveşte
protecţia mediului.
„Vă rog să luaţi toate măsurile necesare pentru a elimina orice situaţie de risc
în ce priveşte incendiul şi consecinţele acestuia. Sper ca până la finalul acestei zile,
tuturor consumatorilor să li se reia serviciul de furnizare a energiei electrice”, a
menţionat prefectul Dan Şlincu.
Conducerea CJGM a solicitat distribuitorului de energie electrică să ia măsuri în
ce priveşte uleiul scurs din transformatorul afectat de incendiu. De asemenea, au fost
solicitate şi documentele de autorizare şi funcţionare a postului de transformare respectiv.
Mai mult, distribuitorul de energie electrică a oferit asigurări că până în această
după-amiază se va relua furnizarea de energie către toţi consumatorii casnici iar până
mâine se vor găsi soluţii şi pentru alimentarea cu energie electrică a agenţilor economici
din zonă.
Până la această oră, aproximativ 160 de consumatori încă nu au energie electrică.
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