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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară 

în data de 31.07.2020, ora 15.30, 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; 
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- adresa nr. 5873/30.07.2020 a Direcției de Sănătate Publică Teleorman; 

- prevederile Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare 
a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

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) În condițiile manifestării unei tendințe crescătoare a ratei de infectare cu virusul 

SARS-CoV-2 în rândul populației din județul Teleorman și având în vederea gradul de ocupare a 
Spitalului municipal ”Caritas” Roșiorii de Vede, unitate suport COVID stabilită prin Ordinul 
Ministrului Sănătății nr. 555/2020 pentru județul Teleorman, precum și a gradului de ocupare a 

Spitalului Orășenesc SRL Videle, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, la 
propunerea Direcției de Sănătate Publică Teleorman, desemnează Spitalul Orășenesc SRL Videle 
ca unitate medicală suport COVID pentru bolnavii asimptomatici și cu simptomatologie ușoară de 

la nivelul județului Teleorman. 
(2) Direcția de Sănătate Publică Teleorman va înainta prezenta propunere Ministerului 

Sănătății în vederea emiterii ordinului ministrului de desemnare a Spitalului Orășenesc SRL Videle 

ca unitate medicală suport COVID pentru județul Teleorman. 
Art. 2. Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de 



Urgență, Direcției de Sănătate Publică Teleorman, Spitalului Orășenesc SRL Videle, Consiliului 
local al orașului Videle și membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman.  

 
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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