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HOTĂRÂREA NR. 86 

din data de 10.06.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 
- ordinul Prefectului Județului Galați nr. 212 din 03.06.2022 privind constituirea comisiei de verificare 

a aspectelor semnalate de CJSU Vrancea prin Hotărârea nr. 51 din 30.05.2022; 

- Hotărârea nr. 51 din 30.05.2022 a CJSU Vrancea; 

 - prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările 

şi modificările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 

2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 

 - prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 36 din 26.01.2021 

privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU, 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 
 
 

Art. 1 Sistemul de Gospodărire al Apelor Galați și S.P.E.E.H Hidroelectrica 

S.A. vor monitoriza în permanență fenomenul erozional care se manifestă pe malul 

drept al râului Siret și care afectează corpul digului de contur al acumulării Cosmești și 

vor lua măsurile urgente ce se impun, conform competențelor legale. 

Art. 2 Primăria Cosmești va lua toate măsurile legale ce se impun în legătură cu 

breșa existentă în depunerea de pământ de pe malul stâng al râului Siret amonte de 

podul rutier, pentru eliminarea pericolului la care sunt expuse gospodăriile limitrofe, în 

cazul unor debite crescute, generate ca urmare a unor fenomene meteorologice 

periculoase.  

 Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent  al Comitetului Județean pentru Situaţii 

de Urgenţă Galaţi, va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi 

instituţiilor interesate. 
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