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Raport de activitate – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Iasi
În data de 05 februarie a.c., vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Alin Aivănoaei
a participat la prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2015, a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, Iaşi.
“Bilanțul activității ISU Iasi, a fost un bun prilej de a cunoaște, recunoaște și felicita
responsabilitatea și profesionalismul celor care salvează vieți, a eroilor, necunoscuți, din fiece zi.
Consiliul Județean Iași este și va fi un partener fidel în misiunile ISU” a declarat Alin Aivănoaei,
vicepresedintele Consiliului Judeţean Iaşi.
Sfârşitul anului 2015 a adus finalizarea proiectului destinat îmbunătățirii capacității și calității
sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă, derulat de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, la nivelul județului Iași și a Regiunii Nord-Est.
Acest proiect destinat dotării cu autospeciale multifuncționale cu capabilități de autofreză de
zăpadă și șenilete a debutat în aprilie 2014 si a avut o valoare de aproximativ 20,8 milioane lei.
Au fost cedate, prin contracte de comodat, către ISU Iași, 5 autofreze (din totalul de 24) și o
șeniletă (din totalul de 6). În Regiunea Nord-Est, doar Consiliul Judetean Iași și Consiliul
Județean Botoșani dotaseră, din fonduri proprii, ISU cu șenilate (2 la Iași, 1 la Botoșani).
Este important de subliniat că achiziționarea, din fonduri europene, la nivel național, a acestor
tipuri de tehnici a fost posibilă datorită unui demers al Consiliului Județean Iași, aprobat ulterior
de Guvern și de Comisia Europeană.
Consiliul Judeţean Iaşi are calitatea de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST.
De asemenea, în incinta Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a fost construit
hangarul care va adăposti două elicoptere SMURD. Astfel, se va asigura protecţia elicopterelor
faţă de intemperii, logistica aferentă funcţionării acestora şi protecţia personalului navigant şi de
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întreţinere. Beneficiarul direct al acestui hangar, construit pe o suprafata de 682 mp, va fi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza”. Valoarea investiţiei a fost de
1.3 milioane lei.
Biroul de Comunicare al Consiliului Judeţean Iaşi
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