COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR
HOTĂRÂRE NR. 33
din data de 26.04.2021
privind punerea în siguranță a drumurilor publice afectate de alunecări de teren
În baza prevederilor:
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin
Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență precum și
pentru modificarea și completarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Ordinului comun al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 459/78/2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de Ordinul Prefectului nr.187/16.04.2021 privind constituirea unei comisii de specialiști pentru
constatarea și stabilirea măsurilor de înlăturarea a efectelor produse de alunecările de teren în cursul lunii aprilie pe teritoriul
comunelor Pietroasa și Roșia
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
Întrunit în ședința din data de 26.04.2021
Adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă procesele verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma alunecărilor de teren
în cursul lunii aprilie 2021 în comunele Pietroasa și Roșia, constatate de comisia numită prin Ordinul Prefectului
nr.187/16.04.2021, care prevăd o valoare a pagubelor produse la nivelul unităților administrativ-teritoriale în valoare de 525 mii
lei, potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2 Se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Nota de fundamentare și proiectul de
Hotarâre de Guvern privind alocarea unei sume de 525 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului din bugetul de
stat pe 2021 pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren în județul Bihor
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U., către membrii
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR
PREFECT
Dumitru ȚIPLEA

Anexa nr.1 la Hotărârea CJSU nr. 33 din 26.04.2021
Lista obiectivelor de infrastructură avariate
Nr.crt

Localizare

1.

Pietroasa

2.

3.

Denumire
obiectiv
Drum comunal
dintre Valea
Aleului – Boga pe
o lungime de 180
ml
Drum comunal pe
3 tronsoane pe o
lungime de 100
ml
Strada pe o
lungime de 75 ml

Roșia

Roșia

2

Valoare estimată
(mii lei)
320

125
80

