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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea realizării, în regim de urgenţă, a  unor  lucrări provizorii 
pentru stoparea efectelor negative  a  eroziunii  malului drept al râului Câlnău, pe 

raza comunei Mărăcineni, județul Buzău 
        

Având în vedere: 
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederilor art. 34, alin. 1, alin 4, din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 7 lit. f) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 515 /2002 ; 
-  Procesul verbal nr 13124/07.10.2019, întocmit de Comisia mixtă de verificare și 

evaluare a riscurilor semnalate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
Mărăcineni, constituită prin Ordinul Prefectului nr. 636/07.10.2019 ; 

- adresa nr.6079/04.10.2019  a  Sistemului de Gospădărire a Apelor Buzău  privind 
solicitarea ca în cadrul unei ședințe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să 
se aprobe demararea în regim de urgență a unor  lucrări provizorii pentru stoparea 
efectelor negative  a  eroziunii  malului drept al râului Câlnău, pe raza comunei 
Mărăcineni, județul Buzău; 

- analiza efectuată în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă din data de 08.10.2019, privind propunerile de măsuri de stopare temporară a 
fenomenului de eroziune a malului drept al râului Câlnău; 

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile 
şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul 
Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art. 1. (1) Se  aprobă  realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări provizorii 
necesare stopării fenomenului de eroziune a malului drept al râului Câlnău, constând în 
calibrarea albiei minore a râului Câlnău, în zona Cimitirului Parohiei Măcărineni, pe o 
lungime de 250m. 
                    (2) Lucrările, se vor executa în baza convenţiei încheiate între Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – Sistemul de Gospodărire a  Apelor Buzău şi unitatea  
administrativ  teritorială Mărăcineni.  În baza acestei convenții, Sistemului de 



Gospodărire a Apelor Buzău va executa lucrările cu utilajele din dotarea și  U.A.T. 
Mărăcineni va asigura combustibilul.  
       Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău 
prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Unității Administrativ-Teritoriale Mărăcineni. 
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Nr. 20   
Hotărârea a fost  adoptată cu 40 voturi „pentru” - voturi „ împotrivă”, - abţineri de cei 39 
membrii prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău .   


