
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 64 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 
Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință 
extraordinară în ziua de 17.08.2022. 

În  conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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;  

Având în vedere Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
afacerilor interne nr.97/63/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei 
pedologice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare sesizările înaintate de fermierii de pe raza unităților administrativ-
teritoriale specificate în anexa la prezenta Hotărâre cu privire la pagubele produse de seceta 
pedologică la culturile agricole înființate în toamna anului 2021, altele decât cele constatate/evaluate 
de către comisiile constituite prin Ordinul Prefectului nr.205/17.06.2022;  

Ţinând cont de procesele-verbale întocmite de Comisiile judeţene constituite prin Ordinul 
Prefectului nr 247/04.08.2022;   

Având în vedere adresa înaintată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea nr. 
3527/16.08.2022,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 
Art.1 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ia act de procesele-verbale întocmite de 

Comisiile judeţene constituite prin Ordinul Prefectului nr.247/04.08.2022, pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor produse de seceta pedologică la culturile agricole înființate în toamna anului 
2021, altele decât cele constatate/evaluate de către comisiile constituite prin Ordinul 
Prefectului nr.205/17.06.2022, de fermierii de pe raza unităților administrativ-teritoriale 
specificate în anexa la prezenta Hotărâre, cu o valoare estimată a costurilor privind acoperirea 
pierderilor în cuantum de 8.520.763,77 lei, pentru suprafața agricolă totală afectată de 3.523,96 
ha, cu un procent de calamitare de peste 30%, conform situației centralizate anexate. 

 
Art.2 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre şi procesele-verbale întocmite de Comisii se vor 
transmite către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea în vederea întocmirii Raportului de 
sinteză. Ulterior, acesta va fi înaintat forurilor superioare, conform legislaţiei în vigoare.   

 

 

                                                               Emisă astăzi, 17 august 2022. 
 
 

VICEPREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

INSPECTOR ȘEF AL I.S.U. „DELTA” TULCEA, 
COLONEL 

 
PETROV DANIEL 

 
 


