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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  

nr.  45 din 25.10.2022 

pentru avizarea Hotărârii nr. 31 din 25.10.2022 Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Maramureș, privind propunerea declarării stării de alertă la nivelul 

județului Maramureș 

  
  

Având în vedere propunerile formulate la articolul 1 din Hotărârea Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Maramureș nr. 31 din 25.10.2022 privind 

propunerea declarării stării de alertă la nivelul județului Maramureș,  

în considerarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, 

funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, 

cu modificările și completările ulterioare și art. 4^3 din O.U.G. nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 20 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 
 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgență adoptă prezenta  
 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1 – (1) Se avizează Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență nr. 31 din 25.10.2022 privind propunerea declarării stării de alertă la nivelul 

județului Maramureș. 

 (2)  Ministrul Afacerilor Interne avizează propunerea Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Maramureș de declarare a stării de alertă la nivelul județului, 

precum și prelungirea sau încetarea acesteia. 

 Art. 2 – (1) Se propune ca pentru o perioadă de 6 luni, tratarea și depozitarea 

deșeurilor de la nivelul județului Maramureș să fie asigurată la operatori autorizați din 

județul Bihor, municipiul Oradea. 

  (2) Tratarea și depozitarea prevăzută la alin. (1) se va realiza pe bază de 

contract încheiat între autorităţile responsabile cu colectarea, depozitarea și tratarea 
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deșeurilor din județul Maramureș și operatorii economici autorizați din județul Bihor, 

municipiul Oradea.  

 (3) Instituția Prefectului Județului Maramureș va raporta lunar la Departamentul 

pentru Situații de Urgență stadiul îndeplinirii măsurilor pentru revenirea la starea de 

normalitate. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, precum și Instituției Prefectului 

Județului Bihor, Consiliului Județean Maramureș și Instituției Prefectului Județului 

Maramureș, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale 

conducătorilor acestora. 
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COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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