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HOTĂRÂREA NR. 88 

din data de 17.06.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 

- prevederile HCNSU nr. 29 din 10.06.2022 pentru modificarea și completarea HCNSU nr. 26/2022 pentru 

abilitarea Ministerului Apărării Naționale pentru amenajarea și deservirea unui punct de trecere pe bac în zona localității 

Isaccea în scopul decongestionării transportului de personae și autovehicule care sosesc din Ucraina în România; 

- având în vedere reanalizarea situației operative de la nivelul județelor Galați și Tulcea; 

- în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii 

speciale de urgenţă; 

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 Întrucât Ordonanța nr. 42 din 28 august 1997 privind transportul maritim și 

pe căile navigabile interioare nu se aplică navelor militare, navelor aflate în proprietatea 

sau în operarea statului român, pe perioada folosirii bacului militar pentru asigurarea 

traversării Dunării între Galați și localitatea IC Brătianu din județul Tulcea, proprietarul 

navei va asigura mijloace de salvare, adecvate numărului maxim de persoane 

transportate. 

Art. 2 Dotarea cu mijloacele de salvare menționate la art. 1 va fi certificată de 

ANR prin Inspectoratul Tehnic Galați. 

Art. 3 Activitatea de trecere de la un mal la altul se va face cu respectarea 

ordinelor și dispozițiilor Căpităniei Portului Galați. 

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

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

interesate. 
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