ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației aferentă proiectului ”Elaborarea hărţilor de hazard si risc
natural la cutremure ale judeţului Prahova”
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 27610/09.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova
și Raportul nr. 27613/09.12.2019 al Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea documentațiilor
aferente proiectului ” Elaborarea hărţilor de hazard si risc natural la cutremure a judeţului Prahova”;
- 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. 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 prevederilor art. 173 alin. (1) litera b), alin. (3) litera e), alin. (5) litera i), art. 182
alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările si completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă documentația aferentă proiectului ” Elaborarea hărţilor de hazard și risc
natural la cutremure a judeţului Prahova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Directia Juridic, Contencios si Adminiustratie Publică va aduce la cunoștință
celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
NR.27610/09.12.2019

REFERAT DE APROBARE

Conform Legii 575/2001 art.5 alin.2, lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale
constituie cauză de utilitate publică.
În zonele de risc natural, se instituie măsuri specifice privind prevenirea și atenuarea
riscurilor, realizarea construcțiilor și utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism și
amenajarea teritoriului, constituind totodată și baza întocmirii planurilor de protecție și intervenție
împotriva dezastrelor.
Astfel, proiectarea construcţiilor se va raporta la gradul de seismicitate cu parametrii aferenţi
iar în cadrul fondului construit existent se vor identifica zonele ce necesită măsuri de reducere a
riscului la seisme prin consolidări/subzidiri şi se vor prevedea locuri de refugiu în caz de seisme. Toate
acestea se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza
întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.
Hărtile de hazard și risc natural la cutremure, prin evaluarea vulnerabilității bunurilor
materiale și a persoanelor din arealul analizat, conduc la estimarea pierderilor materiale și umane ce se
vor înregistra în cazul declanșării acestui fenomen natural.
Interpretarea hărţii de risc natural la cutremure permite adoptarea unor categorii de măsuri
pentru atenuarea efectelor acestora, constând în principal din:
-

-

proiectarea construcţiilor în raport de gradul de seismicitate;
întocmirea unui program de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
consolidare pentru clădirile de locuit încadrate în clasa I de risc seismic şi întocmirea
necesarului aferent de fonduri pentru schimbarea destinaţiei terenurilor şi adoptarea
măsurilor constructive suplimentare, acolo unde este cazul;
elaborarea de programe privind asigurarea bunurilor şi persoanelor în cazuri de seisme;
realizarea planurilor de intervenţie în caz de dezastru.

În acelaşi timp lucrarea se constituie ca studiu de fundamentare pentru Planurile de Amenajare
a Teritoriului Județean (PATJ) şi planurile urbanistice generate (PUG) ale unităților administrativ
teritoriale de pe teritoriul județului, în vederea instituirii măsurilor specifice privind atenuarea
şi prevenirea efectelor hazardurilor naturale, realizarea construcțiilor şi utilizarea terenurilor.
Faţă de cele expuse supun spre aprobare documentația aferentă proiectului ” Elaborarea
hărţilor de hazard si risc natural la cutremure a judeţului Prahova”.
PREŞEDINTE,

Bogdan Andrei Toader

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
ARHITECT ȘEF
Nr. 27613/ 09.12.2019
Dosar V/A17
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.
Interpretarea hărţii de hazard si risc natural la cutremure permite adoptarea unor categorii de
măsuri pentru atenuarea efectelor acestora, precum și estimarea pierderilor materiale şi umane ce se
vor înregistra în cazul declanşării seismelor.
Astfel, proiectarea construcţiilor se va raporta la gradul de seismicitate cu parametrii aferenţi
iar în cadrul fondului construit existent se vor identifica zonele ce necesită măsuri de reducere a
riscului la seisme prin consolidări/ subzidiri şi se vor prevedea locuri de refugiu în caz de seisme.
Toate acestea se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi
baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.
In acelaşi timp lucrarea se constituie ca studiu de fundamentare pentru Planurile de
Amenajare a Teritoriului Judetean (PATJ) şi planurile urbanistice generale (PUG) ale unităților
administrativ teritoriale de pe teritoriul județului, în vederea instituirii măsurilor specifice privind
atenuarea şi prevenirea efectelor hazardurilor naturale, realizarea construcțiilor şi utilizarea terenurilor.
Având în vedere:
- Contractul de prestări servicii nr. 17148/ 26.07.2018, încheiat între Consiliul Judeţean
Prahova și S.C. GEOHAZARD S.R.L. privind ”Elaborarea hărţilor de hazard si risc natural
la cutremure a judeţului Prahova”
- predarea documentației finale aferentă proiectului, înregistrată la C.J. Prahova cu nr.
21692/09.11.2018 și încheierea Procesului verbal de recepție nr. 28486/11.12.2018,
- Avizul favorabil dat pentru acest proiect de către Comitetul Tehnic de Specialitate CTS-1
Hazarduri și Riscuri Naturale al M.D.R.T. nr. 2/06.12.2018,
- Avizul Unic favorbil nr. 2453 din 19.11.2018 dat pentru acest proiect de către Comisia
Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Județean Prahova,
propunem spre aprobarea Consiliului Județean documentația aferentă proiectului ”
Elaborarea hărţilor de hazard si risc natural la cutremure a judeţului Prahova”.
În raport cu cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

ARHITECT ŞEF,
Arh. Luminiţa Iatan

