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HOTĂRÂREA NR. 135 

din data de 25.11.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 

Având în vedere: 
 - adresa ANIF Galați cu nr. 11815 din 24.11.2022, pentru demararea procedurilor legale pentru pornirea 

stației de evacuare SPR Șivița. 

 - Ordinul Prefectului nr. 411 din 24.11.2022 privind constituirea comisiei de constatare a situației de urgență 

în zona stației SPR Șivița;  

 - Raportului ANIF Galați nr. 5011 din 25.11.2022 privind constatarea situației de urgență produsă ca urmare 

a creșterii nivelului apei în canale în Amenajarea Brateșul de Sus; 

  - 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 ANIF – Filiala teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi va lua toate 

măsurile necesare pentru pornire în regim de urgență, a stației de evacuare SPR 

Șivița din Amenajarea Brateșul de Sus, pentru a preîntâmpina inundarea stației și a 

terenurilor agricole. 

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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