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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
AL JUDEŢULUI BIHOR 

 
 

Hotărârea 
nr. 14 din 22.07.2022 

 
privind punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populației în cursul anului 2022 
 
 

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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinului 247/1235/631/1130 din 2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând 

realizarea acțiunilor de cooperare între prefecți și primari, în calitatea acestora de președinți ai 

comitetelor județene pentru situații de urgență, respectiv președinți ai comitetelor locale pentru 

situații de urgență, și autoritățile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor 

ridicate asupra populației; 

- Hotărârea C.N.S.U nr. 31 din 20.07.2022 privind desemnarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență în vederea coordonării integrate la nivel național a măsurilor adoptate pentru 

prevenirea apariției situațiilor de urgență determinate de tipul de risc temperaturi extreme cu 

risc asociat caniculă, precum și gestionarea situațiilor de urgență conexe. 

 

Având în vedere: 

- Atenționarea meteorologică Cod portocaliu nr. 81/21.07.2022 primită de la A.N.M., 

intervalul de valabilitate 22-23 iulie 2022, fenomene vizate – val de căldură, în intensificare și 

disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de 

unități. 
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BIHOR 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și președinții Comitetelor 

Locale pentru Situații de Urgență vor dispune măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de 

măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației în cursul anului 2022 

– nr. 402461 / 05.05.2022. 

 

Art. 2 Președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență vor dispune măsuri în 

vederea evitării posibilelor situații de urgență generate de caniculă și disconfortul termic, pentru 

informarea populației și a operatorilor economici asupra măsurilor cuprinse în Anexele nr. 1-2, 

precum și îndeplinirea măsurilor cuprinse în Anexele nr. 3-4. 

 

Art. 3 Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor dispune măsuri 

conform competențelor în vederea evitării posibilelor situații de urgență generate de caniculă și 

disconfort termic, în conformitate cu Anexele nr. 1-4, fără a se limita la acestea. 

 

Art. 4 Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență vor fi pregătiți cu forțe, 

materiale și mijloace pentru a interveni, la solicitare. 

 

Art. 5 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor va comunica 

prezenta hotărâre către Centrul Naţional pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţie, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor și Comitetelor 

Locale pentru Situații de Urgență prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

Totodată prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoștința publicului prin publicarea 

acesteia pe pagina de internet a Instituției Prefectului județului Bihor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE 
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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