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INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CONSTANŢA - COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

 Având în vedere: 
- Completarea expertizei tehnice nr. 720/23.01.2021: actualizare expertiză tehnică – extindere inclusiv în 

zonele limitrofe alunecării de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna - mal stâng Canal Dunăre-Marea 
Neagră, între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație), transmisă de către C.N. 
Administrația Canalelor Navigabile S.A. prin adresa nr. 19048/24.09.2021 

- Propunerea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de 
teren și cutreme de pământ privind convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență (CJSU) Constanța 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situații de urgență 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța 
 hotărăşte: 
 
Art. 1 – Primăria comunei Cumpăna va convoca în ședință extraordinară Comitetul Local pentru Situații de 

Urgență (CLSU) pentru: 
Art. 1.1 – Analizarea expertizei tehnice actualizate și dispunerea delimitării perimetrului de siguranță în condiții 
statice și dinamice pentru zona 1A; 
Art. 1.2 – Analizarea și dispunerea de îndată de măsuri pentru relocarea locuitorilor din imobilele situate în 
perimetrul de siguranță din expertiza tehnică actualizată. 
 

Art. 2 – Primăria comunei Cumpăna va înștiința Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU asupra măsurilor dispuse 
prin hotărârile adoptate. 
 

Art. 3 – C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. și Primăria comunei Cumpăna se vor asigura de completarea 

Planului de acțiuni întocmit conform Hotărârii CJSU nr. 79/21.05.2021 și de îndeplinirea măsurilor stabilite în 
acesta. 
 

Art. 4 – Inspectoratul Județean în Construcții Constanța se va asigura de: 
Art. 4.1 – Implementarea conformă a măsurilor din expertiza tehnică actualizată; 

Art. 4.2 – Transmiterea de informări asupra stadiului îndeplinirii planului de acțiuni, bilunar sau ori de câte ori 
situația o va impune, conform Art. 3.2 din Hotărârea CJSU nr. 79/21.05.2021. 
Art. 4.3 – Continuarea activităților de control pentru îndeplinirea Hotărârii CJSU nr. 15/17.02.2021. 
 

Art. 5 – Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va comunica prezenta 

hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Primăriei comunei Cumpăna și altor factori  
interesați. 
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