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Buzău   27.10.2021                                                                           

Nr.  183 

Hotărârea a fost adoptată cu ... voturi  ,,pentru” ... voturi ,,împotrivă” ... ,,abţineri” din cei ... membri 

prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău 

 HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planul anual de activitate al Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Buzău pe anul 2022 

 
Având în vedere: 

- prevederile H.G.R. nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 

urgență; 

       - adresa nr. 2.036.324/25.10.2021 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău privind 

înaintarea proiectului de hotărâre realizat în urma propunerilor membrilor Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Buzău. 

în temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Buzău 

nr. 782 /19.12.2018. 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Buzău pe anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău prin 

Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență. 



                                                                                                   Anexa la HCJSU nr. 183/27.10.2021 

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE 

AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

- 2022 -  

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA 

PERIOAD

A 
CINE RĂSPUNDE 

ŞEDINŢE EXTRAORDINARE 

1.  

    Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în 

anul 2021. 

Ianuarie  

Preşedintele C.J.S.U. Buzău  

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău 

2.  
Informare privind prevenirea afecțiunilor 

specifice sezonului rece.                  
Ianuarie 

Direcția de Sănătate Publică 

Buzău 

3.  

   Prezentarea, analiza situaţiei operative din judeţ și 

dispunerea măsurilor specifice ca urmare a efectelor 

produse de fenomene meteorologice periculoase şi 

altor situaţii de urgenţă din judeţ. 

Ori de câte  

ori situaţia o 

impune 

Preşedintele C.J.S.U. Buzău 

Membrii C.J.S.U. Buzău cu 

atribuţii 

4.  

   Informare privind intervențiile executate în anul 

2021, ca urmare a semnalării prezenței animalelor 

periculoase în intravilanul localităților. 
Februarie 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Buzău 

5.  

Informare privind rezultatul campaniei de 

împăduriri din primăvara anului 2022, în fondul 

forestier administrat de Direcția Silvică Buzău. 
Mai Direcția Silvică Buzău 

6.  

   Informare privind măsurile preventive organizate 

în vederea evitării pericolelor la care sunt expuși 

turiștii aflați în zona montană a județului. 
Iunie 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Buzău 

7.  

Analiza referitoare la obligativitatea aplicării 

legislatiei in domeniul gospodăririi apelor privind 

regimul construcțiilor și obiectivelor amplasate în 

zona inundabilă a albiei majore sau în zonele de 

protecție a cursurilor de apă, în conformitate cu 

informațiile din hărțile de hazard și risc la inundații 

și prevederile planurilor locale de apărare împotriva 

inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase. 

Iulie 
Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Buzău 

8.  

Raport despre evidențierea punctelor critice de pe 

cursurile de apă (zone cu eroziuni de mal active și 

avansate care pun în pericol obiective sociale, zone 

locuite sau stabilitatea digurilor, cursuri de apă 

colmatate, construcţii hidrotehnice afectate de 

viituri) şi posibilitățile de realizare a lucrărilor de 

punere în siguranţă.  

Octombrie 
Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Buzău 

ŞEDINŢE ORDINARE 

9.  

     Informare privind monitorizarea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă apărute pe raza judeţului, în 

semestrul I al anului 2022;   

      Analiza şi supunerea spre aprobare a proiectului  

Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor negative specifice sezonului estival 2022. 

 

Iunie 

Preşedintele C.J.S.U. 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău 

Membrii C.J.S.U. Buzău cu 

atibuții 

10.  

      Aprobarea Planului de măsuri al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 

de iarnă  2022-2023;   

      Analiza şi aprobarea proiectului Planului anual 

de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă pentru anul 2023. 

Octombrie 

Preşedintele C.J.S.U. 

Membrii C.J.S.U. Buzău cu 

atibuții 



 


