
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 68 
 
    

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 20.09.2022. 

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 ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne 
nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 
de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă 
hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile 
de apă şi poluări marine în zona costieră; 

Ţinând cont de procesul-verbal nr.4/20.09.2022, privind constatarea și evaluarea pagubelor 
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (precipitații abundente, intensificări 
ale vântului) manifestate în luna septembrie 2022, care au generat inundații pe raza unității 
administrativ-teritoriale Valea Nucarilor, întocmit de Comisia județeană constituită prin O.P. 
nr.296/14.09.2022, modificat prin O.P. nr.338/19.09.2022,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

nr.4/20.09.2022 întocmit de Comisia județeană constituită prin O.P. nr.296/14.09.2022, modificat 
prin O.P. nr.338/19.09.2022, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în infrastructură ca 
urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase (precipitații abundente, intensificări ale 
vântului) manifestate în luna septembrie 2022, care au generat inundaţii pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale Valea Nucarilor, judeţul Tulcea şi au afectat 2,00 km străzi şi 1 casă. 

 
Art.2 Valoarea estimată de Comisia judeţeană constituită prin O.P. nr.296/14.09.2022, 

modificat prin O.P. nr.338/19.09.2022 a costurilor de reabilitare a infrastructurii stradale afectate 
(2,00 km străzi) este de 94.000,00 lei, conform situaţiei centralizate prevăzută în Anexa la prezenta 
Hotărâre. 

 
Art.3 Sumele estimate de comisia județeană pot fi solicitate și alocate din fondul propriu al 

Consiliului Local Valea Nucarilor, 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, 20 septembrie 2022 

  
    

VICEPREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

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

 
PETROV DANIEL 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
JUDEŢUL TULCEA 
 
 

Anexa 
la Hotărârea C.J.S.U.  
nr.68 din 20.09.2022 

 

 
 
 

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ 
 

 a pagubelor produse de precipitaţiile abundente înregistrate în luna septembrie 2022, 
care au generat inundaţii pe raza unităţii administrativ-teritoriale Valea Nucarilor, 

judeţul Tulcea 
 
 

Nr. 
crt. 

Tip obiectiv afectat U.M. Cantitate 
Valoare 
(lei) 

1. Străzi:  

Comuna Valea Nucarilor, din 
care: 

- loc. Valea Nucarilor 

km  
  

km 

2,00 
  

2,00 

94.000,00 
 

94.000,00 
 

Case: 

  - loc. Valea Nucarilor  nr. 1*  - 

 TOTAL GENERAL  

    - străzi  
     

 
km 

 

 
2,00 

 

 
94.000,00 

 
 

 
 * Locuința este afectată în proporţie de 35%. Obiectivului îi sunt incidente prevederile Hotărârii de  
    Guvern nr.974 din 03.08.2022.   
  


