
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului judeţean de măsuri pentru sezonul de iarnă 2020 - 2021 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară 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 HGR nr. 1491/2004. 

Având în vedere: 

- activităţile prevăzute a se desfăşura potrivit Planului de activitate al Comitetului 

pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman pentru anul 2020; 

-  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 art. 4, alin. (1), lit. a) şi d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată şi completată prin 

Legea nr. 15/2005 şi OUG nr. 1/2014; 

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 HGR nr. 1491/2004: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 ART. 1: Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă Planul judeţean de 

măsuri pentru sezonul de iarnă 2020 - 2021, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

ART. 2: Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Teleorman şi preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, 

prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU. 

ART. 3: Planul judeţean de măsuri pentru sezonul de iarnă 2020 - 2021 se va posta 

pe pagina de web a Instituţiei Prefectului Teleorman, prin grija Serviciului Proiecte, 

Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Servicii Publice 

Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Informatică şi Relaţii Internaţionale şi pe site-ul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent. 
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