MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂREA nr. 17/17.06.2022

PROIECT

În conformitate cu prevederile:
- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor şi pădurilor şi
ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situațiilor de urgență generate de 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;
- ordinul Prefectului nr. 35/17.02.2022 privind constituirea comisiilor pentru
constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor
hidrometeorologice periculoase;
Luând în considerare:
‒
Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din
perioada mai-iunie 2022.
Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice
periculoase din perioada mai-iunie 2022, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de
preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile
administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

P R EFECT
CLAUDI A GI LI A

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 17/17.06.2022
LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
DIN PERIOADA MARTIE-IUNIE 2022

Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Podeț
1. − distrugerea structurii de susținere a căi de
rulare
Pod
2.
− degradarea căi de rulare
Drumuri comunale (L=6 km)
3. − terasament spălat, crearea de făgașe,
denivelări și gropi
Drum județean DJ702L (L=0,5 km)
4. − terasament spălat, crearea de făgașe,
denivelări și gropi
Pod
5. − distrugerea căi de rulare de pe un sens de
circulație

Localizarea obiectivului

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)

Comuna Cândești, DC punct Gavrilă

600 P.-V. nr. 3800/09.06.2022

Comuna Cândești, DJ 702L punct Popa
Corvin

150 P.-V. nr. 3800/09.06.2022

Comuna Cândești, sat Cândești Deal
Comuna Cândești, DJ 702L

40 P.-V. nr. 3800/09.06.2022
4 P.-V. nr. 3800/09.06.2022

Comuna Vlădeni, pod pe DC 26A

500 P.-V. nr. 3621/10.06.2022

Construcţie hidrotehnică
6. − avarierea apărării de mal executată din Comuna Vlădeni, pod pe DC 26A
gabioane, L=0,01 km

12000 P.-V. nr. 3621/10.06.2022

Drumuri comunale (L=0,03 km)
Comuna Văleni-Dâmbovița DC 29 zona
7. − prăbușirea drumului cu o diferență de nivel
Cișmea
de cca. 0,7 ml.

800

N.C. nr. 3279/09.06.2022

Construcţie hidrotehnică
Comuna Văleni-Dâmbovița DJ 723 aval
8. − avarierea apărării de mal executată din
pod Pițoiu
gabioane, L=0,015 km

100

N.C. nr. 3279/09.06.2022

1

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 17/17.06.2022
Nr.
crt.

Obiectiv afectat

Localizarea obiectivului

Drumuri comunale (L=5 km)
9. − terasament spălat, crearea de făgașe, Comuna Văleni-Dâmbovița
denivelări și gropi
Pod
Comuna Moroeni, DJ 714 punct Diana
10. − avariere cale de rulare, parapet siguranță și
(Casa Iustin)
eroziuni maluri amonte și aval pod

2

Valoare estimată de
refacere / punere în Proces-verbal / notă de
siguranță obiectiv
constatare
afectat
CJSU /CLSU
(mii lei)
40

N.C. nr. 3279/09.06.2022

2500

N.C. nr. 8073/16.06.2022

