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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  

 
HOTĂRÂREA nr. 13 din 06.02.2022 

privind identificarea soluțiilor pentru operaționalizarea în regim de urgență a 
obiectivului „Rezerva de apă a municipiului Bacău” și asigurarea apei pentru 

localitățile afectate 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BACĂU 

 
constituit prin Ordinul nr. 111/15.03.2021 al Prefectului Județului Bacău, 
 
Întrunit în data de 06.02.2022, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem 

audioconferință; 
Având în vedere: 

- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul 
Administrativ; 
- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă la Hotărârea Guvernului României nr. 
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
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-  ședință extraordinară a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Bacău, din data de 06.02.2022, adoptată cu 34 voturi din 34 membrii 
prezenți. 
 
 
 În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
  
 

Art. 1 – Se stabilește termenul de 72 de ore de la prelevarea probelor 
de apă de către DSP Bacău, pentru operaționalizarea  rezervei de apa a 
municipiului Bacau – responsabil U.A.T. MUNICIPIUL BACĂU în calitate de 
beneficiar al investiției, împreună cu antreprenorul lucrării, până la predarea 
sistemului spre administrare către S.C. CRAB S.A. BACĂU. 

 
Art. 2 –  Finanțarea lucrărilor de intervenție, coordonarea proiectării și 

execuției lucrărilor tehnico-edilitare la conducta de aducțiune apă brută 
VALEA UZULUI – GRIGORENI vor fi asigurate de U.A.T. MUNICIPIUL BACĂU, 
în calitate de proprietar al conductei de aducțiune. 

 
 Art. 3 – Pentru măsurile înscrise la punctul 2, U.A.T. MUNICIPIUL 
BACĂU va prezenta, în termen de 30 de zile, un calendar de implementare cu 
stabilirea precisă a activităţilor, atribuţiilor, sarcinilor şi obiectivelor acestora. 
 
 Art. 4 – S.C.CRAB S.A. BACĂU va duce la îndeplinire contractarea 
lucrărilor de reabilitare a conductei de aducțiune VALEA UZULUI – 
GRIGORENI  cu respectarea Expertizei tehnice (E.T.) și a Documentației 
tehnico-economice, în condițiile asigurării finanțării.  
 
 Art. 5 – Pentru măsurile înscrise la punctul 4, S.C. CRAB S.A. BACĂU va 
prezenta, în termen de 30 de zile de la asigurarea finanțării, un calendar de 
implementare cu stabilirea precisă a activităţilor, atribuţiilor, sarcinilor şi 
obiectivelor acestora. 
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 Art. 6 – ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU va 
monitoriza derularea proiectului de investiţii, rapoartele de monitorizare fiind 
prezentate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău. 
 
 Art. 7 – Se vor urgenta procedurile de expropriere pe zona conductei 
de aducțiune Valea Uzului – Barați de către proprietarul acesteia (U.A.T. 
municipiul Bacău), astfel încât să înceapă execuția propriu-zisă a lucrărilor. 
 
 Art. 8 - (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN 
ENE” al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din 
cadrul M.A.I., Instituției Prefectului – Județul Bacău, tuturor Unitatăților 
Administrativ – Teritoriale din județul Bacău, Consiliului Județean Bacău, 
membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, Direcției de 
Sănătate Publică Bacău și tuturor instituțiilor interesate. 
  (2) Instituția Prefectului – Județul Bacău și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău vor asigura postarea 
prezentei hotărâri pe site-urile instituțiilor. 
 
 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 06.02.2022, cu 34 de voturi „PENTRU”, 
conform procesului verbal nr. 13/PV/06.02.2022. 
Hotărârea nr. 13 din data de 06.02.2022 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău___________ 
 


