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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

HorAnAnnl
nr. 75 din 13.01.2022

VSzind hotirdrea comitetului Local pentru Situalii de urgenla al municipiului

Craiova nr. 2 din 13.07 .2022, cu docurnentele ataqate,

Luind in considerare faptul c[, in data de 02.0'1.2022, in intervalul orar 12'00 - 22 00,

judelul Dolj s-a aflar sub incidenla Avertiztrriir meteorologice (Cod portocaliu) nr. 71

din 02.07 .2022, iar in data de 02.07 .2022, in intervalul orar 17.10 - 18.00, municipiul

craiova s-a aflat sub inciden{a Avertizdrii2 de fenomene meteorologice periculoase

(Cod roqu) nr. 163 din 02.07 .2022,

in conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgent[3 nr. 2l/2O04, respectiv ale

Hotdririi Cuvernului Rominieia nr. 55712016,

in baza prevederilor art. l0 alin. (l) - (3) rJin Re.iulamenluls aprobat prin Hotirirea

Guvernului Romdniei nr.149112004. ctr rnodificirile qi completirile ulterioare.

comitetul Judefeao pentru situatii de Urgenli al judelului Dolj, intrunit in

Sedin!6 extraordinard desfaqurata conform Procedurii stabilite prin Hotirirea

Comitetului Judelean pentru Situalii de 1-lrgcn15 al judelului Dolj nr. 32 din 1 4.1 0.2020.

adopti prezenta

HOTA RARB

Art. 2

Art. I Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgen!6 al judelului Dolj ia act de

Hotararea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenla al municipiului

Craiova nr. 2 din 13.07.2022, anexata prezentei hotdrAri'

(l) Prezenta hot[rdre se comunich tuturor instituliilor reprezentate in

Comitetul Jude{ean pentru Situalii de Urgenld al judelutui Dolj, prin grija

lnspectoratului pentru Situalii de UrgenlI ,,Oltenia" al judelului Dotj '

vizand producerea fenomenelor de instabilitatc almosferica accentuata, vijeliiputernice ii ploi abundente;

viz6nd averse torentiale ce vor cumula 50 l/mp. grindinA, vijetie ti frecvente descdrcari electrice;

pririncl Sislem l Nalional t1e Makagemenl ul Situaliilor de Uryenfi, publicat6 in Monitorul Otlcial al

Rom6niei, Partea I. nr. 361 din 26.04.2004. cu modificirile qi completirile ulterioare;

ptivind munagementul tipurilor rle ri.r.c, publicati in Monitorul Oficial al Romiiniei. Partea I, nr. 615 din

n .0 8.20 1 6;

Regulamentul-cudru privind slruclut'a organiiatoricd, atribuliile, funclionared $i dotqtea

cenrrelor operaliee pentru siruatii de urgenPl
comitetelot;i

I



(2) Prezenta hotdr6.re se transmite Comitetului Local pentru Situalii de
Urgenl6 al municipiului Craiova, prin grija Inspectoratului pentru Situalii
de Urgen!5 ,,Oltenia" al judelului Dolj.

(3) Prezenta hotirdre se publici pe pagina web a Instituliei prefectului -
judepl Dolj, pentru aducerea la cunoqtinla publicului interesat.
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PRIMAzuA MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULTJI

CRAIOVA

HOTARARE
Privind stabilirca mlsurilor necesar a fi intreprinse pentru conrbaterea efectelor negative

produse ca urmare a fenornenelor hidr.ometeorologice la nive.lul municipiului Craiova in data

de 02.07.2022

Comitetul Local pentru Situalii de Urgenli al municipiului Craiova, s-a intrunit ln
gedinli cu camcrcr extraordinar', hr data de 8.A7.2022, in vEderea stabilirii mtrsurilor necesar
a fi intreprinse pentru combaterea efectelor negative produse ca urmar€ a fenomenelor
hidrometeorologice la nivelul rnunicipiului Craiova in data de 02.07.2022:-

In data de 02.07 .2022 la nivelul municipiului Craiova s-au manifestat fenomene
meteorologice extreme, clasificate cod roqu, ale clror consecinle au fost deosebit de grave
const6nd in pagube materiale insemnate: inundalii ale pasajelor gi arterelor de circulatie,
dislociri ale acoperiqurilor de bloc, pomi Ei sr6lpi de electricitate prabugifi, refele de
comunicafii gi ilurninat public distruse, auloturisme avariate, infrastuctura rutierE deterioarattr,
etc:

Lu6nd in considerare prevederile I{.G. i49112004 - Regulamentul cadru privind
structura organizatorictr, atribufiile, funclionarea qi dotarea comitetelor gi centrelor operative
pentru siilafii de urgenld, cu modificiriie gi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 24, lit. b) din OUG 2l/20A4 privind sistemul nafional de management al
situaliilor de urgen!6;

Comitetul Local pentru Situafii de Urgen{I al municipiului Craioya adopti
prezenta Irotf,rire:

Art.l Comitetul Looal pentru Situafii de Urgenllt Craiova ia act de constat[rile din
inscrisurile operatorilor serviciilor publice, intocmite in unna evaludrii pagubelor produse ca
urmare a fenomenelor hidrometeorologice extreme, care au avut loc pe fizz rnunicipiului
Craiova in data de 42.0'1 .2022;

At.2 So aprobl documentalia privind constatarca gi evaiuarea pagubelor produse in
uma fenomenelor hidrorneteorologice in municipiul Craiova in data de A2.07.2022, anextr la
prezenta hotir6re;

Art.3 Centru[ Operativ cu Activitate Temporari va conrurica prezenta hotdrdre
autorititilor abilitate.

Pregetlin telc Comitetului Local pcn
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Craiova, Nr,2/2022

c Urgenti al municipiului Craiov:r


