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       R O M Â N I A                      
      JUDETUL CARAŞ-SEVERIN               Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

        SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea:  

 

Raportului de Sinteză nr. 3  din data de 28.04.2022  privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din 

judeţul Caraş-Severin din 02.04.2022 

 

Raportului de Sinteză nr. 4  din data de 27.05.2022  privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din 

judeţul Caraş-Severin în perioada 27-29.04.2022 

 

Raportului de Sinteză nr. 5  din data de 06.06.2022  privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din 

judeţul Caraş-Severin în perioada 17.05.2022 

 

Raportului de Sinteză nr. 6  din data de 16.06.2022  privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din 

judeţul Caraş-Severin în perioada martie-mai 2022 și în data 26.05.2022 

 

Raportului de Sinteză nr. 7  din data de 21.06.2022  privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din 

judeţul Caraş-Severin în perioada 26.05.2022-01.06.2022 

 

 Având în vedere prevederile art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 1491 din 

9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraș-Severin, întrunit în 

şedință extraordinară, în data de 29.06.2022,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă următoarele rapoarte de sinteză, după cum urmează: 

 Raportul de Sinteză nr. 3 din data de 28.04.2022 privind apărarea 

împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 

hidrologice din judeţul Caraş-Severin din 02.04.2022; 
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 Raportul de Sinteză nr. 4 din data de 27.05.2022 privind apărarea 

împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 

hidrologice din judeţul Caraş-Severin în perioada 27-29.04.2022; 

 Raportul de Sinteză nr. 5 din data de 06.06.2022 privind apărarea 

împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 

hidrologice din judeţul Caraş-Severin în perioada 17.05.2022; 

 Raportul de Sinteză nr. 6 din data de 16.06.2022 privind apărarea 

împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 

hidrologice din judeţul Caraş-Severin în perioada martie-mai 2022 și în 

data 26.05.2022; 

 Raportul de Sinteză nr. 7 din data de 21.06.2022  privind apărarea 

împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei 

hidrologice din judeţul Caraş-Severin în perioada 26.05.2022-01.06.2022. 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre şi Rapoartele de Sinteză aprobate se transmit 

prin e-mail membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Ioan DRAGOMIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 38 

Data: 29.06.2022 

 

 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT  

AL CJSU 

 


