
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 50 
    

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 
Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 26.02.2021.   

Având în vedere: 
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Ordinul ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr.459/78/2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, 
precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi 
poluări marine în zona costieră; 

Luând în considerare problemele semnalate de Primăria Comunei Nufăru prin adresa 
nr.1130/18.02.2021 şi Nota de fundamentare nr.1203/26.02.2021, întocmită de Grupul de Suport 
Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale,  

 
        

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesul-verbal 
nr.1/24.02.2021, întocmit de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.53/23.02.2021, privind 
constatarea şi evaluarea pagubelor produse la digul local de apărare a localității Ilganii de 
Jos, comuna Nufăru, ca urmare a eroziunii determinată de viiturile naturale produse din cauza 
topirii zăpezii în luna februarie 2021. 

Art.2 Valoarea totală a pagubelor, estimată de Comisia judeţeană constituită prin O.P. 
nr.53/23.02.2021, este de 40,00 mii lei, reprezentând suma necesară achiziționării cantităţii de 
1.000 tone piatră brută necesară intervenţiei în zona critică.   

Art.3 Sumele estimate de comisia județeană pot fi solicitate și alocate din fondul propriu 
al consiliului local, din fondul special pentru prevenirea și combaterea efectelor calamităților 
naturale constituit la nivelul Consiliului Județean Tulcea sau din Fondul de intervenție la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021. 

Art.4 Prin grija Centrului operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor 
implicate, pentru punere în aplicare.  

           
                                                              Emisă astăzi, 26 februarie 2021. 
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