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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Centralizatorului pentru evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din județul Timiș  

în perioada 25 – 26 mai 2022 
 

Potrivit prevederilor: 
- O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; 
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentului din 7 martie 2019 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă 
hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale 
cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului 
Apelor și Pădurilor / Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/788/2019. 
- Ordinului Prefectului nr. 301/07.07.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de 
specialitate pentru constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor 
meteorologice periculoase produse în județul Timiș. 
 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă Centralizatorul nr.906349/07.06.2022 pentru evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din județul Timiș în 
perioada 25–26 mai 2022. 
 
Art. 2. Pe baza Rapoartelor Operative ale pagubelor constatate de Comisia de Evaluare, Grupul de 
Suport Tehnic va întocmi Raportul Sinteză al pagubelor care va fi aprobat prin Hotarâre CJSU. 
 
Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 
transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și o va 
publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. 
 
 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

PREFECT 

                                                          MIHAI RITIVOIU 
 
 
 
 
 
 
 


