
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 130 
 
    

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 26.07.2021, 

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,  

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 procesele verbale nr.14/15.07.2021 şi nr.15/19.07.2021 întocmite de 
Comisia județeană constituită prin O.P. nr.258/14.07.2021 modificat şi completat prin O.P. 
nr.263/16.07.2021 privind constatarea și evaluarea pagubelor cauzate de precipitațiile abundente 
şi grindina manifestate în luna iulie 2021, care au generat inundații pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale Ostrov şi Măcin,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  
Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesele-verbale 

nr.14/15.07.2021 şi nr.15/19.07.2021 întocmite de Comisia județeană constituită prin O.P. nr. 
258/14.07.2021 modificat şi completat prin O.P. nr.263/16.07.2021, pentru constatarea și 

evaluarea pagubelor produse ca urmare a precipitaţiilor abundente şi a grindinei înregistrate în 

luna iulie 2021 pe raza unităților administrativ-teritoriale Ostrov şi Măcin, care au afectat 0,73 
km străzi şi o unitate de învăţământ compusă din două corpuri. 

Art.2 Valoarea totală a pagubelor, estimată de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr. 
258/14.07.2021 modificat şi completat prin O.P. nr.263/16.07.2021 este de 1.758,446 mii lei, 
repartizată astfel: 49,246 mii lei pagube în infrastructură şi 1.709,200 mii lei pagube produse 
obiectivelor sociale şi administrative, conform situaţiei centralizate anexate. 

Art.3 Sumele estimate de comisia județeană pot fi solicitate și alocate din fondul propriu al 
consiliilor locale, din fondul special pentru prevenirea și combaterea efectelor calamităților naturale 
constituit la nivelul Consiliului Județean Tulcea, din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 și din programul „Lucrări în primă urgență” derulat de 
Compania Națională de Investiții (CNI). 

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 iulie 2021 

 
  
 
  PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
P R E F E C T, 

 
IVANOV MARCEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


