
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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HOTĂRÂREA NR. 98 

din data de 21.07.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  
   

 

Având în vedere: 
- având în vedere efectele produse de temperaturile foarte ridicate, precum și evoluția situației operative generată 

de manifestarea  incendiilor de vegetație uscată și fond forestier; 

- prevederile hotărârii nr. 31 din 20.07.2022 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență; 

- prevederile "Planului pentru prevenirea și atenuarea efectelor caniculei și secetei prelungite pe anul 2022" 

aprobat prin Hotărârea nr. 90 a CJSU Galați; 

  - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al 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; 

- 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 Galați, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 
 

 Art. 1 Începând cu data de 21.07.2022, activitatea CJCCI Galați activat la sediul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului 

Galați se va completa cu personal, astfel încât, să se asigure coordonarea integrată la 

nivel județean a acțiunilor din competența ISU, în contextul efectelor produse de 

temperaturile foarte ridicate, precum și a raportărilor de date și informații solicitate de 

la nivelul celulei pentru monitorizarea efectelor tipului de risc temperaturi ridicate – 

risc asociat ”caniculă” constituită la nivelul CNCCI. 

 Art. 2 Măsurile dispuse prin ”Planul pentru prevenirea și atenuarea efectelor 

caniculei și secetei prelungite pe anul 2022" aprobat prin Hotărârea nr. 90 a CJSU 

Galați, se completează cu măsurile transmise în anexa la HCNSU nr. 31 din 

20.07.2022. 

 Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

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

interesate.    

  

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 
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