
 

 R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 40 din 29.08.2022 
 
 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani  
 

 În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. 

nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 

şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi 

modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 

judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018, 

 În temeiul aprobării în şedinţa extraordinară din data 29.08.2022 a Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, 

 În scopul gestionării situaţiilor de urgenţă produse de fenomene hidro-

meteorologice periculoase manifestate în perioada 14.08 – 16.08.2022, pe raza judeţului 

Botoşani, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 Art. 1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani aprobă următoarele 

rapoarte de sinteză întocmite de Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale condus de Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Botoşani, anexe la prezenta hotărâre: 

 



Raportu/ de sintezii nr. 612022 privind apararea fmpotriva inunda{iiLor, 

accidenteLor La construc{ii hidrotehnice .'ji secetei hidroLogice, din jude{uL Boto$ani, 

pentru fenomenele hidrometeorologice periculoase produse In data de 14.08.2022, 

Inregistrat cu nr. 6050124.08.2022. 

Raportu/ de sintezii nr. 712022 privind apararea fmpotriva inunda{iiLor, 

accidenteLor La construc{ii hidrotehnice $i secetei hidroLogice, din jude(ul Boto$ani, 

pentru fenomenele hidrometeorologice periculoase prod use In data de 16.08.2022, 

Inregistrat cu nr. 6049/24.08.2022. 

Art. 2. Institutia Prefectului - ludetului Boto~ani va Inainta un proiect de hotanlre 

de guvern catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~I Administratiei pentru 

acardarea de sprijin financiar pentru refacere ~i reabilitare. 

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotarare pnn 

intennediul pO$tei electronice, dupa aprobare, catre Departamentul pentru Situatii de 

Urgenta, membrilor Comitetului ludetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, precum ~i 

altar institutii interesate. 
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