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 PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007   

Tel :  +40-268-416550  www.brasovcity.ro 
    
    HOTĂRÂRE  C.L.S.U.  Nr. 4        Data: 21.05.2022 
 

Privind: Ședință extraordinară în vederea stabilirii unor măsuri privind 
incendiul izbucnit la imobilul situat în Brașov str.13 Decembrie nr.131-bloc 
nr.131 B 
 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov (C.L.S.U), 

s-a întrunit în şedinţă cu caracter extraordinar, în data de 21.05.2022, în vederea 

stabilirii măsurilor întreprinse ca urmare a incendiului izbucnit la blocul nr.131 B, 

situat în Brașov, str.13 Decembrie nr.131 imobil având un numar de 84 de 

apartamente. 

Având în vedere acordul Prefectului Județului Brașov cu privire la declararea 

stării de alertă la nivel local, nr.7899 din 21.05.2022; 

 
În temeiul prevederilor 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență; 

În temeiul art. 7, Cap. III, lit. a) și j) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al C.L.S.U., art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

C.L.S.U. ; 

 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se instituie starea de alertă în mun.Brașov, pentru imobilul situat în 

str.13 Decembrie nr.131, bl.131 B, pe o perioadă de 30 zile: 

Art 2. Se evacuează persoanele care locuiesc în imobilul situat în str.13 

Decembrie nr.131, BL.131B, la solicitarea lor în spațiile aparținând Municipiului 

Brașov; 

Art 3. Transportul persoanelor evacuate va fi asigurat de către RAT Brașov; 



 2 

Art. 4. Paza imobilului afectat de incendiu va fi asigurată de către Poliția 

Locală de la data de 20.05.2022 orele 22.00 pînă la data de 21.05.2022 orele 

18.00 ; 

Art. 5 Proprietarii apartamentelor din imobilul afectat de incendiu au obligația 

ca pâna la data de 21.05.2022 orele 18.00 să-și asigure ușa de acces în 

apartamente.  

Art.6.Compania APA va asigura apa potabilă prin amplasarea unei cisterne în 

proximitatea imobilului  

Art.7. Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Brașov va asigura 

containere în vederea preluării deșeurilor rezultate în urma incendiului 

Art.8. Cazarea persoanelor evacuate va fi asigurată în spațiile aparținând 

Municipiului Brașov (D.A.S.Brașov și CATTIA) 

Art. 9. Masa persoanelor evacuate se va asigura de către Municipiul Brașov  

Art.10. Sumele necesare desfășurării activităților mai susmenționate se suportă 

din Bugetul local aprobat și pus la Dispoziția SVSU pentru situații de urgență 

Art.11.Prezenta hotărâre se publică pe site-ul oficial al Primăriei 

Municipiului Brașov. 
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