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HOTĂRÂREA NR. 100 

din data de 27.07.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 

Având în vedere: 
 - avertizarea meteorologică nr. 86 din 27.07.2022 emisă de către ANM – Centrul 

Meteorologic Regional Moldova COD PORTOCALIU pentru data 27.07.2022 ora 14.00 – ora 

22.00, fiind vizate fenomene meteorologice periculoase: instabilitate atmosferică accentuată, 

averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii puternice șim izolat grindină; 

  - prevederile art. 4 alin. (1) lit. l) și alin. (1^1) din Ordonanța de Urgență nr. 82 din 29 

septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare; 

- prevederile art. 2 litera a), art. 11 alin. (1) şi art. 22 b) din OUG nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management a Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări 

prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi OUG nr. 89 din 23.12.2014 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva 

incendiilor, 

 - 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 În funcție de situația operativă, pe perioada avertizării COD 

PORTOCALIU pentru data de 27.07.2022 ora 14.00 – ora 22.00, Centrul Judeţean 

de Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor (CJCCI) activat la sediul ISUJ Galați se 

va suplimenta la nevoie cu reprezentanţi din cadrul SGA Galaţi, IPJ Galaţi, IJJ 

Galați, STPF Galați, Garnizoana Galați, Secția Drumuri Naţionale Galaţi, Consiliul 

Judeţean Galaţi și SC SDEE Galaţi – Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA. 

Art. 2 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență constituite la nivelul 

unităților administrativ teritoriale, vor pune în aplicare deîndată măsurile specifice, 

transmise de către ISUJ Galați prin adresa nr. 3327123 din data de 27.07.2022. 
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Art. 3 Sistemul de Gospodărire a  Apelor  Galaţi va lua toate măsurile pentru 

funcționarea mijloacelor necesare intervenției în zonele zonele ce urmează a fi 

afectate pe perioada supusă avertizării meteorologice COD PORTOCALIU 

Art. 4 ANIF – Filiala teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Sud 

Galaţi va lua toate măsurile necesare pentru punerea în funcțiune a stațiilor de 

desecare din zonele ce urmează a fi afectate pe perioada supusă avertizării 

meteorologice COD PORTOCALIU. 

Art. 5 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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