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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 46 din 09.11.2022 

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor materiale de construcții 

pentru refacerea unor imobile afectate de incendiul produs în satul Musceluța, comuna 

Siriu din județul Buzău  

 

 

Având în vedere solicitarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale cu nr. 13453 din 01.11.2022 precum și cea a Instituției Prefectului din 

județul Buzău referitoare la alocarea unor materiale de construcții necesare pentru 

refacerea unor imobile afectate de incendiul produs în data de 17.10.2022 în satul 

Musceluța, comuna Siriu din județul Buzău, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i), și art. 81 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. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

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

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

ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și 

componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,  

 
 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a unor 

materiale de construcții în vederea alocării acestora unității administrativ-teritoriale Siriu 

din județul Buzău pentru utilizarea în procesul de înlăturare a efectelor incendiului produs 
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în data de 17.10.2022 și asigurarea condițiilor de trai pentru populația afectată de la nivelul 

localității menționate, conform prevederilor din anexă. 

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național 

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte 

administrative ale conducătorilor acestora. 

 

 

PREȘEDINTELE  

COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
 


