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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  

 
HOTĂRÂREA nr. 10 din 01.02.2022 

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 01.02.2022, 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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- adresa Compeniei Regionale de Apă Bacău nr. 19/31.01.2022 cu privire la 
avaria pe conducta de transport apă brută Valea Uzului – Bacău apărută în 
data de 31.01.2022, ora 21:45; 
 
-  la propunerea Companiei Regionale de Apă Bacău, prezentată în cadrul 
ședinței extraordinare a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, 
din data de 01.02.2022 și adoptată cu 41 voturi din 41 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 – Identificarea de către U.A.T. Municipiul Bacău a soluțiilor 
privind operaționalizarea în regim de urgență a obiectivului Rezerva de apă a 
municipiului Bacău în vederea asigurării apei către populație în regim 
tranzitoriu până la remedierea avariei la conducta de transport apă brută 
Valea Uzului – Bacău. 

 
Art. 2 –  Instituțiile abilitate și antreprenorul lucrării vor oferi suportul 

tehnic necesar U.A.T. Bacău în vederea realizării măsurilor stabilite la art. 1. 
 

 Art. 3 – Apa potabilă și menajeră va fi asigurată pentru populație de 
către U.A.T.-urile afectate. 
 
 Art. 4 – I.S.U. Bacău va asigura, la solicitarea U.A.T., transportul apei 
menajere în punctele stabilite de acestea și transportul apei potabile 
asigurate de U.A.T. către persoanele față de care s-a dispus măsura 
carantinării sau izolării. 
 
 Art. 5 - (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, 
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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 01.02.2022, cu 41 de voturi „PENTRU”, 
conform procesului verbal nr. 10/PV/01.02.2022. 
Hotărârea nr. 10 din data de 01.02.2022 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău___________ 
 


