
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 60 
 

 

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 07.07.2022. 

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; 

-  prevederile Procesului verbal nr. 8719 din 07.07.2022 al Comisiei constituită conform 

Ordinului Prefectului nr. 229/06.07.2022, urmare a deplasării în teren a Comisiei mixte având ca 

obiect verificarea aspectelor sesizate de U.A.T-urile comunei Greci și orașului Măcin cu privire la o 

invazie de lăcuste produsă la limita extravilanului dintre cele două UAT-uri, în zona Lacului Slatina, 

comuna Greci, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 Se constată necesitatea intervenției de urgență în vederea îndepărtării riscului cauzat 

de invazia de lăcuste de pe raza U.A.T.-ul comunei Greci și orașului Măcin.  

 

Art.2 Primăriile menționate vor lua toate măsurile necesare pentru informarea populației,  

fermierilor, agricultorilor și apicultorilor care desfășoară activități în arealul afectat cu privire la 

acțiunea de pulverizare a substanțelor cu rol de combatere a dăunătorilor și vor asigura 

supravegherea zonei în timpul și după acțiunea de pulverizare. 

 

Art.3 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din U.A.T. Greci și U.A.T. Măcin în 

cooperare cu Oficiul Fitosanitar Tulcea, Direcția Agricolă Județeană Tulcea și Administrația Parcului 

Național Munții Măcinului vor întreprinde măsurile necesare, conform competențelor, pentru 

combaterea invaziei de lăcuste, astfel: 

- Identificarea și achiziționarea insecticidului specific omologat și aplicarea tratamentului 

cu insecticidul specific omologat pentru combaterea dăunătorilor; 

- Monitorizarea evoluției situației. 

 

Art.4 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru 

punere în aplicare. 

 
 

Emisă astăzi, 07 iulie 2022 
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