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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate 

de infecția cu COVID-19 pe raza județului Teleorman 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 03.04.2020, ora 11.00, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor 
art. 10, alin. (1) şi (2) din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin 
HG nr. 1491/2004, 

având în vedere:  
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii 
de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
- Prevederile Dispoziției nr. 531/14.03.2020 a șefului Departamentului pentru Situații de 
Urgență, privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii 
infecției cu COVID-19; 

- OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri 
aferente instituirii carantinei 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1 (1) Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman va 

pune la dispoziție spațiul din mun. Roșiorii de Vede str. Sf. Vineri nr. 21, pentru montarea 
echipamentelor RT-PCR pentru efectuarea testelor COVID-19. 

   (2) Spațiul prevăzut la alin. (1) se află în administrarea Direcției Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman (nr. de inventar MF 39344) și va fi pus la 
dispoziție cu titlu gratuit. 

ART. 2 Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Centrului Național de Conducere și 
Coordonare a Intervenției, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Teleorman și tuturor celor interesați. 



ART. 3 Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului Teleorman şi pe 
site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, prin grija 
Secretariatului Tehnic Permanent. 
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