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HOTĂRÂREA NR. 4 

din data de 28.01.2023 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 

Având în vedere: 
 - atenționarea meteorologică nr. 10 din 26.01.2023 emisă de către Administrația Națională 

de Meteorologie COD GALBEN pentru intervalul 27.01.2023 ora 10.00 – 28.01.2023 ora 22.00, 

fiind vizate fenomene meteorologice periculoase: cantități însemnate de precipitații sub formă de 

ploaie și ninsoare, viscol și intensificări ale vântului;  

 - actualizarea atenționării meteorologice nr. 12 din 28.01.2023 emisă de către 

Administrația Națională de Meteorologie COD GALBEN pentru intervalul 28.01.2023 ora 14.00 

– 29.01.2023 ora 10.00, fiind vizate fenomene meteorologice periculoase: ninsori moderate 

cantitativ și viscol; 

 - situația operativă existentă la nivelul județului Galați la data de 28.01.2023; 

- 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. (4) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 445 

din 30.12.2022 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea 

CJSU, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1 Începând cu data 28.01.2023 ora 18.00, Centrul Judeţean de 

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

suplimentează cu reprezentanţi din cadrul IPJ Galaţi, IJJ Galați, Secția Drumuri 

Naţionale Galaţi și Consiliul Judeţean Galaţi. 

Art. 2 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

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

instituţiilor interesate. 

 

 

PREŞEDINTELE 
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