
  

GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Buzău  

 

 

Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - 

cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Legii nr. 307/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind 

apărarea împotriva incendiilor. 

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.  Ca urmare a evaluării prezentate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

,,Neron Lupașcu” al Județului Buzău s-a stabilit necesitatea instituirii de măsuri și acțiuni 

specifice pentru gestionarea arderilor necontrolate de vegetație uscată, pentru următoarele 

U.A.T. – uri: Berca, Beceni, Breaza, Cernătești, Merei, Pietroasele, Săhăteni și Scorțoasa. 

 Art.2. In conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 60/2010 privind 

organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, 

Inspectoratul Județean de Poliție Buzău și Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău vor 

analiza oportunitatea constituirii de zone speciale de siguranță publică, în spațiul delimitat 

din intravilanul și extravilanul  localităților stabilite la art.1. și vor comunica C.J.S.U. în 

termen de 24 de ore de la emiterea prezentei hotarâri, rezultatul analizei efectuate și 

măsurile ce urmează a fi dispuse.    

Art.3. (1) Punerea în aplicare a Planurilor de pază pentru paza bunurilor din 

intravilanul și extravilanul localităților din cadrul fiecărui U.A.T. și luarea tuturor 

măsurilor necesare prevenirii și combaterii acțiunilor de incendiere de vegetație uscată, 

aplicarea de sancțiuni și sesizarea organelor de cercetare penală ori de câte ori situația o 

impune; 



         (2) Punerea în aplicare a măsurilor de contracarare a arderilor necontrolate de 

vegetație uscată, conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor de la nivelul 

fiecărui U.A.T.; 

         (3) Avand în vedere amplificarea fenomenului de arderi necontrolate de 

vegetație uscată, se dispune convocarea în regim de urgență, in maxim 24 de ore de la 

adoptarea prezentei hotărâri, a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență din toate 

U.A.T.-urile din jud. Buzău, cu excepția U.A.T. Buzău și U.A.T. Râmnicu Sărat, în 

vederea evaluării situațiilor de urgență și a stărilor potențial generatoare de situații de 

urgență precum și a iminenței amenințării acestora și stabilirii de măsuri și acțiuni 

specifice. De asemenea C.L.S.U. va dispune măsuri urgente de verificare a operaționalității 

mijloacelor și tehnicilor de apărare împotriva incendiilor; 

          (4) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor informa secretariatul 

tehnic permanent al C.J.S.U., la adresa de e-mail centruoperationalisubz@yahoo.com, 

despre rezultatul demesurilor efectuate potrivit alin. (3), până la data de 28.03.2022, ora 

15:00. 

          Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău 

prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetelor locale pentru situații de 

urgență de la nivelul fiecărui U.A.T. din județul Buzău. 

 

 

 

 

                                             P R E Ş E D I N T E 

                                                           P R E F E C T 
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         VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

        JUDEŢEAN BUZĂU                                                      Inspector Şef ISU Buzău 

        Neagu Petre Emanoil                                                         Col. Tudoroiu Nicolae  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău 27.03.2022 

Nr. 29 

Hotărârea a fost adoptată cu 34 voturi pentru” voturi 0 împotrivă” 0 abţineri din cei 33 

membri prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.                                                                      
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