
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 45 
 
    

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 18.03.2022; 

În temeiul:    
-  prevederilor O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederilor 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; 

Luând în considerare problemele semnalate de Primăria Comunei Chilia Veche, judeţul 
Tulcea, prin Raportul operativ nr.1035/02.03.2022; 

Având în vedere procesul-verbal nr.1/09.03.2022 privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse la Şcoala Gimnazială (Corp B) din localitate Chilia Veche, ca urmare a 
manifestării fenomenelor meteorologice periculoase pe raza judeţului Tulcea în perioada codului 
portocaliu de ninsori viscolite și vânt puternic din 28.02-01.03.2022, întocmit de Comisia 
judeţeană constituită prin O.P. nr.83/08.03.2022;  

Ţinând cont de adresa nr.2712/15.03.2022 înaintată de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Tulcea cu privire la starea de degradare a imobilului în care își desfăşoară activitatea Şcoala 
Gimnazială (Corp B) din localitate Chilia Veche;  

          
H O T Ă R Ă Ş T E : 

  
Art.1 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea ia act de procesul-verbal nr. 

1/09.03.2022 privind constatarea şi evaluarea pagubelor materiale provocate ca urmare a 
manifestării fenomenelor meteorologice periculoase în perioada 28.02.2022-01.03.2022 (ninsori 
viscolite și vânt puternic) la Şcoala Gimnazială (Corp B) din localitate Chilia Veche, 
judeţul Tulcea, întocmit de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.83/08.03.2022. 

 
Art.2 Valoarea totală a pagubelor, estimată de comisia judeţeană constituită prin O.P. nr. 

nr.83/08.03.2022, este de 107,00 mii lei (cu TVA). 
 
Art.3 Sumele estimate de comisia județeană în procesul-verbal nr.1/09.03.2022, necesară 

pentru restabilirea capacităţii de funcţionare a imobilului cu destinaţia şcoală, poate fi solicitată și 
alocată 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 2022. 

 
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, 18 martie 2022 
 

Președintele 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 

PREFECT 
 

ALEXANDRU DAN MUNTEANU 
 
 

 


