ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului ”Elaborarea
hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări
de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului
Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele Adunați,
Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina,
Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea” și declararea
arealelor de risc la alunecări de teren
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova și
Raportul nr. 6259/30.03.2016 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea
documentațiilor aferente proiectului ”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor
de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii
administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele
Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina,
Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea” și declararea arealelor de risc la
alunecări de teren;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare
a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la
alunecări de teren şi inundaţii, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea
Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru
cutremure şi alunecări de teren,
- prevederile art.3-5 din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural,
- prevederile art.31^1, alin.4. lit.e din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor articolului 97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă documentațiile aferente proiectului ”Elaborarea hărţilor de
risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr
de 12 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte
şi comunele Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana
Câmpina, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea”.

Art.2. Se declară areale de risc la alunecări de teren zonele naturale de risc la
alunecări din localitățile menționate la art.1.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Relaţii Publice va aduce la cunoștință
celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 26 apr 2016
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RAPORT,

Conform Legii 575/2001 art.5 alin.2, lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale
constituie cauză de utilitate publică.
Conform H.G.R. 932/2007 art. 12, obligaţia elaborării hărţilor de risc natural pentru
cutremure şi alunecări de teren pe întreg judeţul revine în exclusivitate Consiliului Judeţean Prahova.
Declararea unui areal conform art. 7 din Legea nr. 575/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare de către Consiliul Judeţean ca zonă de risc natural la alunecări de teren
reprezintă ansamblul operaţiunilor desfăşurate în vederea asigurării finanţării, elaborării hărţilor de
risc natural la alunecări de teren, constituirea și reactualizarea periodică a băncilor de date
informatizate aferente precum și integrarea acestora în sistemul național de monitorizare.
Interpretarea hărţii de risc natural la alunecări de teren permite adoptarea unor categorii de
măsuri pentru prevenirea producerii alunecărilor de teren şi atenuarea efectelor acestora, precum și
estimarea pierderilor materiale şi umane ce se vor înregistra în cazul declanşării acestor alunecări.
Având în vedere:
- Contractul de prestări servicii nr. 16875 / 29.09.2014, încheiat între Consiliul Judeţean
Prahova și S.C. IPTANA S.A.privind ”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor
de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii
administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele
Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina,
Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea”
- predarea documentațiilor finale aferente proiectului, înregistrate la C.J.Prahova cu nr.
14215/05.08.2015 și încheierea Procesului verbal de recepție nr. 22554/25.11.2015,
- Avizul favorabil dat pentru acest proiect de către Comitetul Tehnic de Specialitate CTS-1
Hazarduri și Riscuri Naturale al M.D.R.T. nr. 2/07.11.2014,
- Avizul Unic favorbil nr. 2219 din 08.10.2015 dat pentru acest proiect de către Comisia
Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Prahova,
- respectarea prevederilor H.G.R. nr. 932 din 7 august 2007, art. 13, alin. 2,3 ca hărțile de
risc să fie afișate la sediul Primăriilor într-un loc vizibil și accesibil publicului pe o
perioadă de 3 luni, iar observațiile consemnate și transmise către Consiliul Județean
Prahova.
propunem spre aprobarea Consiliului Județean documentațiile aferente proiectului
”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un
număr de 12 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi
comunele Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina, Predeal
Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea” în vederea declarării arealelor menționate în acestea
ca zone de risc la alunecări.
În raport cu cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
ARHITECT ŞEF,
Arh. Luminiţa Iatan
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În vederea realizării obiectivului de utilitate publică prevenirea şi atenuarea riscurilor
naturale la alunecări, se impune declararea arealelor de risc la alunecări de teren zonele de risc la
alunecări menționate în proiectul ”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate
pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului Prahova,
respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei,
Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea” elaborat de
S.C. Transproiect 2001 S.A. în noiembrie 2015.
Identificarea zonelor de risc la alunecări este prezentată în documentațile aferente proiectului
menționat mai sus , fiind analizate în ”Memoriul tehnic”, centralizate în tabelul intitulat ”Tabel
centralizator al elementelor de infrastructură aflate în zonele de risc la alunecări de teren pentru
teritoriul ....” și desenate în planșa intitulată ” Harta zonelor de risc la alunecări pentru teritoriul....”,
detaliate în hărțile pe satele aferente.
Faţă de cele expuse supun spre aprobare documentațiile aferente proiectului ”Elaborarea
hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de
12 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele
Adunați, Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina, Predeal Sărari,
Provița de Jos, Provița de Sus şi Talea” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren menționate
în acestea.

PREŞEDINTE,

Mircea Cosma
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AVIZ

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, întrunită în şedinţă la
data de ___.04.2015, analizând expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova
precum și raportul nr. 6259/30.03.2016 al Arhitectului Șef, constată că sunt respectate prevederile
legale şi

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului ”Elaborarea hărţilor de
risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii
administrative ale judeţului Prahova, respectiv orașul Vălenii de Munte şi comunele Adunați, Bătrâni,
Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoș, Poiana Câmpina, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița
de Sus şi Talea” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren menționate în acestea.

PREŞEDINTE ,

SECRETAR,

Toma Pințoiu

Dan Ciolac

