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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
                                                                       

HOTĂRÂREA nr. 2 din 10.02.2020  
privind măsurile necesare pentru reducerea avariilor la 

rețelele de distribuție a energiei electrice în județul 
Bacău, datorita vegetației de pe culoarul liniilor de 

electricitate în județul Bacău 
 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 451/ 

13.11.2019 al Prefectului Judeţului Bacău, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de   

10.02.2020; 

Având în vedere: 

- Sesizarea reprezentanților S.C. Delgaz Grid S.A. Bacău adusă la cunoștința 

prefectului județului Bacău în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Bacău din data de 05.02.2020, cu privire la existența unor stări posibil 

generatoare de situații de urgență, prin posibilitatea ruperii conductorilor de distribuție a 

energiei electrice de joasă tensiune, a riscului de electrocutare și de producere a unor 

incendii, pe marginea căilor de comunicații județene și locale (drumuri naționale, județene, 

străzi, drumuri comunale și sătești), unde sunt amplasați stâlpi de distribuție a energie 

electrică rețea de joasă tensiune, în toate Unitățile Administrative Teritoriale ale județului 

Bacău;  

- Prevederile art. 22, lit. b) și ale art. 24, lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10, alin. (3) și ale art. 18 lit. d) și f) din cuprinsul 

regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1491/2004; 

În temeiul art. 10, alin. 3 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004, privind structura 

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

situații de urgență,  

        

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU 
adoptă prezenta   

HOTĂRÂRE: 
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Art. 1. Se constată existența unor stări posibil generatoare de situații de urgență prin 

posibilitatea ruperii conductorilor de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune, a 

riscului de electrocutare și de producere a unor incendii, pe marginea căilor de comunicații 

județene și locale (drumuri naționale, județene, străzi, drumuri comunale și sătești), unde 

sunt amplasați stâlpi de distribuție a energie electrică rețea de joasă tensiune – în toate 

Unitățile Administrativ Teritoriale, denumite în continuare U.A.T., ale județului Bacău.   

Art. 2. Primarii fiecărui U.A.T. din județul Bacău, în calitatea lor de președinți ai 

Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, vor dispune serviciului de specialitate din 

subordine, măsuri urgente pentru identificarea tuturor acestor posibile pericole și vor aloca 

mijloace financiare și resurse umane în vederea toaletării și tăierii vegetației pe căile de 

comunicații locale aflate în proprietate sau în administrare și care pun în pericol sistemul de 

alimentare și distribuție a energiei electrice rețea de joasă tensiune pe plan local. 

Art. 3. Consiliul Județean Bacău va dispune, de asemenea, Serviciului Public Județean 

de Drumuri aflat în subordine, luarea acelorași măsuri de identificare a pericolelor și de 

alocare a resurselor financiare necesare în vederea toaletării și tăierii vegetației care 

afectează liniile de distribuție a energiei electrice rețea de joasă tensiune, de pe drumurile 

județene aflate în administrare.    

Art. 4. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri Naționale Bacău, 

va dispune, de asemenea, luarea măsurilor de identificare a pericolelor și de alocare a 

resurselor necesare în vederea toaletării și tăierii vegetației care afectează liniile de 

distribuție a energiei electrice rețea de joasă tensiune, de pe drumurile naționale aflate în 

administrare. 

Art. 5. Instituțiile stabilite la art. 2, 3, 4 din prezenta Hotărâre, vor prezenta în scris, 

Secretariatului Tehnic Permanent din Cadrul Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse, până la data de 5 (cinci) a fiecărei luni 

calendaristice pe o perioadă de 3 luni. Secretariatul Tehnic Permanent va prezenta până la 

data de 10 mai (anul curent), președintelui C.J.S.U. Bacău, o „Notă Sinteză”  cu stadiul și 

modul de implementare și îndeplinire a măsurilor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 ale 

prezentei Hotărâri, la nivelul județului Bacău. 

Art. 6. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență va comunica prezenta Hotărâre către Instituția Prefectului – Județul Bacău, 

Consiliul Județean Bacău, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri 

Naționale Bacău și U.A.T.-urilor din județ, în vederea punerii ei în aplicare.            

 
 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

               Prefect 
Alexandru-Liviu MIROȘEANU 

 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 10.02.2020 cu majoritate de 

voturi, conform procesului verbal nr. 3/10.02.2020.   

Hotărârea nr. 2 din data de 10.02.2020 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău_____________ 

 


