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privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 

Având în vedere: 
 - adresa Administrației Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Prut – 

Bârlad nr. 11690/L.H. din 03.08.2022 privind aplicarea Programului de restricții în alimentarea cu 

apă în caz de secetă; 

 - adresa Sistemului de Gospodărire a Apelor Tulcea nr. 1702 din 06.08.2022 privind 

neafectarea asigurării necesarului pentru folosințele din aval de confluența Prut pe fl. Dunărea; 

 - corespondența dintre SC Apă Canal SA Galați și SC Liberty Galați SA privind captarea 

apei de suprafață la Priza Dunării; 

 - adresa ANIF – Filiala teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi nr. 3393 din 05.08.2022 

privind întreruperea totală a activității de irigații în cazul aplicării Programului de restricții în 

alimentarea cu apă – treapta III; 

 - prevederile Dispoziției Secretarului de stat, Șef al Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 894 din 20.06.2021 privind măsurile și acțiunile specifice sezonului cald; 

 - prevederile Ordinului Comun MAP/MAI 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; 

 - prevederile Ordinului Comun MADR/MAI 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 și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului MMGA nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea 

planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare; 

 - 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. Se aprobă derogarea temporară de la Planul de restricții și folosirea 

apelor în perioadele deficitare pentru Bazinul Hidrografic al Dunării 2021-2025, 



 2 

pentru continuarea funcționării stației de captare a apei brute de suprafață - Priza 

Dunăre aflată în proprietatea SC Liberty Galați SA, care asigură redistribuirea  

debitului captat pentru alimentarea cu apă a populației municipiului Galați. 

Art. 2. Se aprobă derogarea temporară de la Planul de restricții și folosirea 

apelor în perioadele deficitare pentru Bazinul Hidrografic al Dunării 2021-2025, 

pentru continuarea funcționării stației de pompare SPA Dunăre, care asigură apa 

pentru irigații. 

Art. 3.  Derogările stabilite la art. 1 și art. 2 sunt valabile pe termen limitat, cât 

timp se mențin condițiile hidrologice actuale, cu asigurarea debitelor necesare 

folosințelor din aval, cu prioritate pentru alimentarea cu apă a populației. 

Art. 4. SC Liberty Galați SA și ANIF – Filiala teritorială de Îmbunătăţiri 

Funciare Galaţi vor transmite zilnic la Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, 

situația prizelor de apă și a debitelor prelevate, iar pe măsura scăderii și mai 

accentuate a debitelor fluviului Dunărea, vor diminua progresiv debitele conform art. 

33 din Ordinul MMGA nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea 

planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. 

  Art. 5. Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați va comunica Administrației 

Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, măsurile 

dispuse prin prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

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

instituţiilor interesate. 
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