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H O T Ă R Â R E A  NR.42 
privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unor  situatii de urgenta specifice provocate de 

cutremure si/sau alunecari de teren  
 
 

 Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2014,având în vedere: 

- Referatul intocmit de doamna Ilie Mirela  – referent cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta  
din cadrul primariei comunei Crucea;  

-Expunerea de motive prezentatã de primarul comunei;  
- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 

    - Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism; 

- Avizul comisiei de specialitate specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 
sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
 In conformitate cu prevederile Ordinului nr.1995/2005 al ministrului transporturilor , constructiilor 
si turismului/ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1160/2006 pentru aprobarea 
regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure 
si/sau alunecari de teren; 
            In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 8,alin.(9) coroborat cu alin 
.(1)  litera “b’ si ale art. 115 alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala , 
republicata, 
 
                                                            H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aproba Planul de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta specifice provocate 
de cutremure si/sau alunecari de teren, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta , va comunica prezenta hotarare Institutiei 
Prefectului- Judetul Constanta si autoritatilor interesate. 

 
                Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ abtineri. 

Crucea- 27.05.2014 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                        CONTRASEMNEAZA 
Gheorghe SANDU                                 Secretar, 

                                                                                          Revbeicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului  de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta 

specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren 

 

     Prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta produse de seisme si/sau alunecari sau prabusiri de 

teren, denumite in continuare situatii de urgenta specifice, reprezinta o activitate de interes national, prin 

dimensiunea urmarilor negative ce se pot produce in plan economic, social si de mediu.  

     In activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta specifice participa, in conditiile 

legii, autoritatile administratiei publice, operatorii economici, institutiile publice, persoanele juridice si 

persoanele fizice, reprezentantii societatii civile - ONG-uri.  

         Prin gestionarea situatiilor de urgenta specifice se inteleg actiunile si masurile pentru:  

   a) prevenire si pregatire pentru interventie, inainte de declansarea fenomenelor cauzale;  

   b) interventie operativa, dupa producerea situatiei de urgenta specifice, pentru limitarea si inlaturarea 

efectelor acesteia;  

   c) interventie ulterioara, pentru recuperare si reabilitare.  

          Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situatii de urgenta specifice sunt:  

   a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;  

   b) constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru invatamant si social-culturale, structuri sanitare, 

capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole, porturi, 

aeroporturi, barajele si alte lucrari hidrotehnice etc.;  

   c) caile de transport rutiere, feroviare, aeriene si navale;  

   d) retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apa si 

canalizare, statiile de tratare si de epurare;  

   e) retelele de telecomunicatii si altele asemenea;  

   f) mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau avand caracteristici defavorabile, 

intravilanul localitatilor si altele;  

   g) activitatile social-economice.  

Obiectul prezentului plan il constituie ansamblul actiunilor si masurilor de prevenire, protectie si 

interventie imediata, de recuperare si reabilitare necesare limitarii efectelor cutremurelor/alunecarilor de 

teren, precum si atributiile ce revin structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta determinate 

de cutremure/alunecari de teren.  

         Planul de aparare al Comitetului comunal în cazul producerii unor dezastre specifice reprezinta o 

sectiune a planului de aparare la nivelul Comitetului judetean si se constituie ca sinteza a planurilor de 

aparare elaborate la nivel local  

    Structura si continutul Planului Comitetului comunal se întocmesc în conformitate cu modelul prevazut 

în Anexa nr. 5 la Normativul Ordinului nr.1995/2005 al ministrului transporturilor , constructiilor si 

turismului/ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1160/2006 pentru aprobarea regulamentului 

privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de 

teren. 

       Avand in vedere cele prezentate, am elaborate proiectul de hotarare alaturat, pe care il supun spre 

dezbatere si aprobare. 

 

                                                       PRIMAR, 

                                                 Gheorghe FRIGIOI 
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privind  necesitatea aprobarii  Planului  de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta specifice 

provocate de cutremure si/sau alunecari de teren 

 

     Prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta produse de seisme si/sau alunecari sau prabusiri de 

teren, denumite in continuare situatii de urgenta specifice, reprezinta o activitate de interes national, prin 

dimensiunea urmarilor negative ce se pot produce in plan economic, social si de mediu.  

     In activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta specifice participa, in conditiile 

legii, autoritatile administratiei publice, operatorii economici, institutiile publice, persoanele juridice si 

persoanele fizice, reprezentantii societatii civile - ONG-uri.  

         Prin gestionarea situatiilor de urgenta specifice se inteleg actiunile si masurile pentru:  

   a) prevenire si pregatire pentru interventie, inainte de declansarea fenomenelor cauzale;  

   b) interventie operativa, dupa producerea situatiei de urgenta specifice, pentru limitarea si inlaturarea 

efectelor acesteia;  

   c) interventie ulterioara, pentru recuperare si reabilitare.  

          Elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situatii de urgenta specifice sunt:  

   a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;  

   b) constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru invatamant si social-culturale, structuri sanitare, 

capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole, porturi, 

aeroporturi, barajele si alte lucrari hidrotehnice etc.;  

   c) caile de transport rutiere, feroviare, aeriene si navale;  

   d) retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apa si 

canalizare, statiile de tratare si de epurare;  

   e) retelele de telecomunicatii si altele asemenea;  

   f) mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau avand caracteristici defavorabile, 

intravilanul localitatilor si altele;  

   g) activitatile social-economice.  

Obiectul prezentului plan il constituie ansamblul actiunilor si masurilor de prevenire, protectie si 

interventie imediata, de recuperare si reabilitare necesare limitarii efectelor cutremurelor/alunecarilor de 

teren, precum si atributiile ce revin structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta determinate 

de cutremure/alunecari de teren.  

         Planul de aparare al Comitetului comunal în cazul producerii unor dezastre specifice reprezinta o 

sectiune a planului de aparare la nivelul Comitetului judetean si se constituie ca sinteza a planurilor de 

aparare elaborate la nivel local  

    Structura si continutul Planului Comitetului comunal se întocmesc în conformitate cu modelul prevazut 

în Anexa nr. 5 la Normativul Ordinului nr.1995/2005 al ministrului transporturilor , constructiilor si 

turismului/ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1160/2006 pentru aprobarea regulamentului 

privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de 

teren. 

       Avand in vedere cele prezentate, propun eleborarea unui  proiect de hotarare, pe care sa il supuneti  

spre dezbatere si aprobare. 

 

                                                         Responsabil S.U, 

                                                               Mirela ILIE 

 


