
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen

HOT RÂRE
privind aprobarea unor m suri pentru preîntâmpinarea accident rii

persoanelor pe DN 12 C, Cheile Bicazului

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam :
Având în vedere:
- situa ia constatat  la nivelul jude ului Neam  cu privire la accidentarea

unei persoane pe DN 12 C, Cheile Bicazului;
- ca urmare a edin ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  din

data de 11.08.2022;

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. Transmiterea unei solicit ri c tre Direc ia Regional  de Drumuri i
Poduri Bra ov, în vederea comunic rii m surilor întreprinse privind prevenirea

derii de pietre de pe versan i, pe drumul na ional DN 12C, în zona Cheile
Bicazului, regimul juridic al operatorilor economici care desf oar  activit i
economice în Cheile Bicazului precum i date privind repartizarea administrativ
teritorial  a sectorului de drum na ional DN12C, între localit ile Bicaz – Chei
(jude ul Neam ) i Lacu Ro u (jude ul Harghita).

Art. 2. Transmiterea unei solicit ri c tre Parcul Na ional Cheile Bicazului
- H ma  în vederea comunic rii m surilor întreprinse privind prevenirea c derii
de pietre de pe versan i pe drumul na ional DN 12C.



Art. 3. Transmiterea unei solicit ri c tre Prim ria comunei Bicaz – Chei
pentru furnizarea de date privind autoriza ia de func ionare a operatorilor
economici, care desf oar  activit i comerciale, în zona Cheile Bicazului, în
proximitatea drumului na ional DN 12C.

Art. 4. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenta „Petrodava” al jude ului
Neam  va comunica prezenta hot râre autorit ilor si persoanelor interesate.

PRE EDINTE,
PREFECT

Vasile – Adrian NI
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