
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TELEORMAN 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea realizării demersurilor către Guvernul României de a analiza 
oportunitatea alocării unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru înlăturarea efectelor calamităților 

naturale produse în municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman,  
în luna mai 2022 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 28 iunie 2022, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 
alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat 
prin HG nr. 1491/2004, 

având în vedere: 
- situația hidrometeorologică la nivelul județului Teleorman, datorată manifestărilor 

fenomenelor periculoase din luna mai 2022; 
- conținutul Raportului de sinteză privind efectele fenomenelor extreme (precipitații 

abundente însoțite de vânt și vijelie) produse pe raza municipiului Turnu Măgurele, județul 
Teleorman, în perioada 29-30.05.2022; 

- Ordinul nr. 254/06.06.2022 al prefectului județului Teleorman privind constituirea 
comisiei de evaluare a pagubelor produse pe raza municipiului Turnu Măgurele, în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din luna mai 2022, din județul Teleorman; 

- Raportul operativ nr. 1/31.05.2022 al Comitetului local pentru situații de urgență 
Turnu Măgurele privind pagubele înregistrate la nivelul localității urmare fenomenelor 
hidrometeorologice din perioada 29-30.05.2022; 

- prevederile art. 4 alin. 1 lit. a) și d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 
situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. Se aprobă realizarea demersurilor către Guvernul României de a analiza 
oportunitatea alocării unei sumei din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în 
județul Teleorman în luna mai 2022. 

ART. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, de către Secretariatul Tehnic Permanent, 
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman şi Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
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