
 

                                                                               
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR. 53  

din data de 11.06.2021 
 

privind aprobarea Listelor principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului 

Bihor, în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă 

 

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 adresa nr.223/10.06.2021 a  Administrației Bazinale de Apă Crișuri privind evaluarea pagubelor 
produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 18-23.05.2021      

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  
Întrunit în ședința din data de 11.06.2021 

 
Adoptă următoarea, 

 
                                                               HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1 Se aprobă Lista principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului 

Bihor în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de râu, potrivit Anexei nr. 1 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Administrației Bazinale 

de Apă Crișuri în vederea promovării demersurilor necesare obținerii finanțării și realizării obiectivelor de investiții de apărare 
împotriva inundațiilor prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și către membrii 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor. 

 
 

PREȘEDINTELE 
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 

PREFECT 
Dumitru ȚIPLEA 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea CJSU Bihor nr. 53 /11.06.2021     

       

Lista principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor, în vederea 

prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă 

 

Nr. 

crt.  

Denumire 

curs de 

apă 

Localizare Denumire obiectiv 

de investiții 

Valoare estimată 

obiectiv de 

investiții (lei cu 

TVA) 

Capacități tehnice 

estimative* 

1. Crișul 

Pietros 

Com. Drăgănești, sat 

Belejeni, ambele 

maluri ale Crișului 

Pietros 

Praguri de fund pe 

Crișul Pietros 

27,20 ml. (2018) 

60.000 1 prag de fund distrus și 1 

avariat, lungime aprox. 30 

ml. 

2. Crișul Băița Com. Câmpani, sat 

Fânațe, ambele 

maluri ale Crișului 

Băița  

Regularizare 

Valea Băița 

(1982) 

380.000 Consolidări de maluri din 

gabioane, afectate pe o 

lungime de aprox. 220 ml.  

3. Crișul 

Negru 

Com. Finiș, sat Finiș, 

malul stâng al 

Crișului Negru 

Dig mal stâng 

Finiș la Beiuș 

(1982) 

350.000 Eroziuni în corpul digului, 

cu taluz, coronament și 

nucleu afectate pe o 

lungime de aprox. 100 ml. 

4. Crișul 

Negru 

Com. Finiș, sat Finiș, 

malul drept al Crișului 

Negru 

Regularizare 

Crișul Negru mal 

drept la Finiș 

(2016) 

300.000 Consolidare de mal din 

anrocamente distrusă și 

eroziune de mal pe o 

lungime de aprox. 150 ml. 

5. Crișul Băița Orașul Ștei, malul 

stâng al Crișului Băița 

Dig mal drept + 

stâng Băița Ștei 

(1982) 

75.000 Pereu din plăci de beton 

afectat, mal stâng la baza 

digului de apărare pe o 

lungime de aprox. 100 ml. 

6. Crișul 

Negru 

Com. Tărcaia, sat 

Tărcaia, malul stâng 

al Crișului Negru 

Consolidare mal 

stâng Tărcaia 290 

ml. (2003) 

150.000 Consolidare de mal din 

gabioane distrusă pe o 

lungime de aprox. 70 ml. 

7. Crișul 

Negru 

Com. Tinca, sat 

Tinca, malul stâng al 

Crișului Negru 

Consolidare Criș 

Negru mal stâng 

Tinca 120 ml. 

(2019) 

100.000 Consolidare de mal din 

anrocamente distrusă pe o 

lungime de aprox. 30 ml. 
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8. Crișul 

Negru 

Com. Uileacu de 

Beiuș, sat Uileacu de 

Beiuș, malul drept al 

Crișului Negru 

Dig mal drept 

Uileac (1969) 

65.000 Breșă în corpul digului pe o 

lungime de aprox. 70 ml 

 

Notă*: capacitățile tehnice prezentate sunt estimative, acestea urmând a fi stabilite și detalaite în urma realizării Studiului de 

Fezabilitate ce va stabili soluțiile optime de amenajare a albiei, în funcție de configurația terenului, urmând ca aprobarea 

capacităților tehnice să se facă după aprobarea Studiului de Fezabilitate. 

 

 


