
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de ap ,
realizarea i între inerea an urilor i rigolelor din localit ile jude ului

Neam , în vederea asigur rii sec iunilor de scurgere a apelor mari

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam ,

Având în vedere prevederile art. 20, 21, 29, i 37 din Regulamentul

privind gestionarea situa iilor de urgen  generate de fenomene

hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inunda ii, secet

hidrologic , precum i incidente/accidente la construc ii hidrotehnice, polu ri

accidentale ale cursurilor de ap i polu ri marine în zona costier , aprobat

prin Ordinul comun al ministrului apelor i p durilor i al ministrului afacerilor

interne nr. 459/78/2019;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor

de Urgen , cu modific rile i complet rile ulterioare.

HOT TE:

Art. 1. Se aprob Programul pentru salubrizarea cursurilor de ap ,

realizarea i între inerea an urilor i rigolelor din localit ile jude ului

Neam , în vederea asigur rii sec iunilor de scurgere a apelor mari, prev zut în

Anexa la prezenta hot râre.



Art. 2. Primarii vor convoca, în edin  extraordinar , de îndat ,

comitetele locale pentru situa ii de urgen  în vederea stabilirii m surilor

specifice de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri.

Art. 3. Nerealizarea m surilor de salubrizare i degajare a cursurilor de

ap  permanente i nepermanente de obstacolele care pot împiedica curgerea

apelor se va sanc iona conform prevederilor legale.

Art. 4. Primarii, în calitatea lor de pre edin i ai comitetelor locale pentru

situa ii de urgen , vor asigura întocmirea i transmiterea la Dispeceratul

Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam , la fax

0233211666/0233211213 sau telefon 0233216815/0233216816 i la Sistemul de

Gospod rire a Apelor Neam , tel/fax 0233213970, de rapoarte operative

despre orice situa ie de urgen  produs , efectele acesteia i m surile întreprinse

pe plan local (conform anexei din Ordinul comun al ministrului apelor i

durilor i al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019), precum i

solicit rile de sprijin.

Art. 5. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului

Neam  va transmite prezenta hot râre institu iilor i persoanelor interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 26
Piatra Neam , 11 aprilie 2022



Anex  la Hot rârea nr. 26 din 11.04.2022

PROGRAMUL
pentru salubrizarea cursurilor de ap , realizarea i între inerea an urilor i
rigolelor din localit ile jude ului Neam , în vederea asigur rii sec iunilor de

scurgere a apelor mari

1. Informarea operatorilor economici i a popula iei privind interzicerea
depozit rii materialelor i de eurilor de orice fel pe malurile cursurilor de ap
sau în locuri neamenajate i neautorizate, precum i despre sanc iunile ce se
aplic  în cazul nerespect rii acestor reguli.

spund: Directorul Sistemului de Gospod rire a Apelor Neam ;
Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen .

Termen:       14.04.2022.

2. Consiliul Jude ean Neam i consiliile locale vor analiza situa ia
existent  în zona de competen  privind colectarea i depozitarea de eurilor i
vor identifica i aproba solu iile de urgen  pentru asigurarea colect rii,
transportului i depozit rii de eurilor, în conformitate cu prevederile Ordonan ei
Guvernului României nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospod rirea
localit ilor urbane i rurale.

spund: Consiliul Jude ean Neam ;
Consiliile locale din jude ul Neam .

Termen:       15.04.2022.

3. Salubrizarea i degajarea cursurilor de ap  permanente i
nepermanente de obstacolele care pot împiedica curgerea apelor (materialul
lemnos i de eurile din albiile cursurilor de ap , de pe maluri i din zonele
inundabile, precum i din apropierea podurilor i pode elor de pe acestea).

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
Directorul Sistemului de Gospod rire a Apelor Neam .

Termen: 29.04.2022.



4. Asigurarea sec iunii de curgere a podurilor i pode elor i cur area
an urilor i rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen .
Termen: 29.04.2022.

5. Desfiin area construc iilor provizorii de traversare a cursurilor de ap .

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen .
Termen: 29.04.2022.

6. Completarea stocului de materiale i mijloace pentru interven ia în
situa iile de urgen  generate de inunda ii i fenomene hidrometeorologice
periculoase.

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
efii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen .

Termen: 29.04.2022.

7. Efectuarea de controale la persoanele fizice i juridice care desf oar
activit i în domeniul exploat rii forestiere, în vederea verific rii modului de
gestionare a de eurilor rezultate în urma proceselor tehnologice i amenajarea
platformelor primare de prelucrare i depozitare a masei lemnoase. Informarea
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , în scris, la finalizarea ac iunii.

spund: eful G rzii Forestiere Jude ene Neam ;
Directorul Direc iei Silvice Neam ;
Ocoalele private de pe teritoriul jude ului Neam ;
Comisarul ef al Comisariatului Jude ean Neam  al

rzii Na ionale de Mediu.
Termen: 31.05.2022.

8. Preg tirea popula iei pentru a cunoa te regulile de comportare în caz
de inunda ii i alte situa ii de urgen , precum i antrenarea acesteia pentru a
participa la ac iunile de prevenire.

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen .
Termen: 29.04.2022.



9. Executarea unor ac iuni de salubrizare a localit ilor, în cooperare, cu
alte organiza ii (ONG-uri, asocia ii, funda ii etc.).

spund: Pre edin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen ;
Termen: 29.04.2022.

10. Administratorii drumurilor na ionale i drumurilor jude ene vor
asigura salubrizarea an urilor i a zonelor de siguran  ale drumurilor, precum
i a parc rilor din administrare, în extravilanul localit ilor, i vor asigura

degajarea materialului antiderapant din punctele de depozitare temporar  situate
pe aceste categorii de drumuri.

spund: eful Sec iei Drumuri Na ionale Piatra Neam  a
C.N.A.I.R. S.A.;
Director Interimar al S.C. DRUPO NEAM  S.A.

Termen: 29.04.2022.


