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H O T Ă R Â R E A  Nr. 125 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea 

nr. 72/11.03.2021, întrunit în ședință  extraordinară în ziua de 16.06.2021,   
În  conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art.4 alin.(1) lit. c) şi d) din O.U.G. nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5, 
pct.7 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, 
În temeiul prevederilor art. 8^1 şi art. 20 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, 

funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 
Având în vedere avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU de precipitaţii pentru perioada 

15.06.2021-16.06.2021, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru zona Dobrogea, 

 Luând în considerare sesizările primite din partea autorităţilor publice locale precum şi Nota de 
fundamentare din data de 16.06.2021, întocmită de Comisia pentru punerea în funcţiune a staţiilor de desecare 
şi prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice din judeţul Tulcea (modificată prin Ordinul Prefectului 
nr.236/16.06.2021), 

Ţinând cont de precipitaţiile abundente înregistrate pe teritoriul judeţului Tulcea, de peste 50 l/mp, 

precum şi faptul că în amenajările de desecare Ostrov, Peceneaga-Turcoaia, Măcin-Carcaliu, Măcin -23 August, 
23 August-Isaccea și Tulcea-Nufăru acestea au determinat creşteri ale nivelelor apei din reţeaua de canale de 

desecare,   
Având în vedere necesitatea prevenirii unor calamităţi care pot afecta localităţi, terenuri agricole, 

infrastructura de îmbunătăţiri funciare, obiective de interes naţional şi local, infrastructură, centre de producție, 
precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Pentru prevenirea inundării localităţilor, a terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare şi prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice, se constată necesitatea şi se impune 

intervenţia de urgenţă în vederea punerii în funcţiune a următoarelor staţii de pompare de desecare 

administrate de ANIF, conform Notei de fundamentare din data de 16.06.2021 întocmită de Comisia pentru 
punerea în funcţiune a staţiilor de desecare şi prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice din judeţul 
Tulcea, anexată:  

 

• SP Ostrov – Amenajarea Ostrov; 

• SP Turcoaia – Amenajarea Peceneaga-Turcoaia; 

• SP Măcin – Amenajarea Măcin-Carcaliu; 

• SPE km 161, SPE km 4, SPE Jijila – Amenajarea Măcin-23 August; 

• SPAE Lata, SPE2 Grindu, SPE1A Grindu, SRPE4 Văcăreni – Amenajarea 23 August-Isaccea; 

• SPE Zaghen, SPE2 Zaghen, SPE Malcoci – Amenajarea Tulcea-Nufăru. 

 
Art.2 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, 16 iunie 2021. 
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