
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind valorificarea Procesului verbal de constatare nr. 11 din 08.04.2022,
întocmit de comisia mixt , alc tuit  din speciali ti din cadrul Grupului de

suport tehnic pentru gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii,
fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de

inunda ii [furtuni i viscol (furtuni-vânt puternic i/sau precipita ii masive,
deri de grindin ), temperaturi extreme (poduri i baraje de ghea  pe ap  –

por)], secet  hidrologic i poluare de ape

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam ,

Analizând Procesul verbal de constatare nr. 11 din 08.04.2022, întocmit

de comisia mixt , alc tuit  din speciali ti din cadrul Grupului de suport tehnic

pentru gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii, fenomene

hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inunda ii [furtuni

i viscol (furtuni-vânt puternic i/sau precipita ii masive, c deri de grindin ),

temperaturi extreme (poduri i baraje de ghea  pe ap  – z por)], secet

hidrologic i poluare de ape, constituit  prin Ordinul Prefectului jude ului

Neam  nr. 136/07.04.2022, privind necesitatea constituirii unei comisii mixte de

verificare;

Cunoscând procesul verbal de constatare nr. 1599 din 17.03.2022, încheiat

între Administra ia Bazinal  de Ap  Siret i UAT Trife ti, adresele nr. 168 din

31.03.2022 i 7324 din 04.04.2022 al Administra iei Bazinale de  Ap  Siret,

În temeiul prevederilor Hot rârii Guvernului României nr. 557 din 3

august 2016 privind managementul tipurilor de risc;



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  transmiterea c tre membrii Comitetului Jude ean pentru

Situa ii de Urgen  a Procesului verbal de constatare nr. 11 din 08.04.2022,

întocmit de comisia mixt , alc tuit  din speciali ti din cadrul Grupului de

suport tehnic pentru gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii,

fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de

inunda ii [furtuni i viscol (furtuni-vânt puternic i/sau precipita ii masive,

deri de grindin ), temperaturi extreme (poduri i baraje de ghea  pe ap  –

por)], secet  hidrologic i poluare de ape, constituit  prin Ordinul

Prefectului jude ului Neam  nr. 136/07.04.2022, privind necesitatea constituirii

unei comisii mixte de verificare i a adreselor men ionate

Art. 2. Membrii comitetului jude ean vor studia documentele primite, vor

formula, dup  caz, amendamente la Programul de m suri pe termen scurt,

mediu i lung pentru asigurarea aliment rii cu ap  a satului Trife ti, comuna

Trife ti, jude ul Neam , pe care le vor transmite Inspectoratului pentru Situa ii de

Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  – Secretariatul tehnic permanent în

vederea centraliz rii i supunerii spre analiz  Comitetului Jude ean pentru

Situa ii de Urgen .

Art. 3. Se constat  existen a unei situa ii de urgen  generat  de secet  în

satul Trife ti, comuna Trife ti, jude ul Neam , aspect ce a dus la sc derea

nivelului apei în fântânile cet enilor.

Art. 4. Pentru situa ii excep ionale, generate de sc derea nivelului apei

din fântânile cet enilor, din satul Trife ti, comuna Trife ti, jude ul Neam , pân

la materializarea art.  2 din prezenta hot râre, Inspectoratul pentru Situa ii de



Urgen  „PETRODAVA” al jude ului Neam , va asigura începând cu data de 20

aprilie 2022, o autospecial  pentru transportul apei menajere.

Art. 5. Prim ria comunei Trife ti va asigura începând cu data de 20 aprilie

2022, pe raza satului Trife ti, dou  puncte de alimentare cu ap  menajer  pentru

popula ie. Cele dou  puncte vor fi alimentate de Inspectoratul pentru Situa ii de

Urgen  „PETRODAVA” al jude ului Neam .

Art. 6. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului

Neam  va comunica prezenta hot râre autorit ilor i persoanelor interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT

Vasile – Adrian NI
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