
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării de scoatere de la rezervele de stat, cu titlu gratuit, a 

unei  construcţii uşoare din elemente modulate şi a unui radiator electric, ce vor fi 
destinate Spitalului Municipal Turnu Măgurele.  

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

în data de 22.09.2021, 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 art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 
-  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-  OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr.1491/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă; 

- HG nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare 
populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale; 

- HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 - HG nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 
şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- solicitarea nr. 7467/21.09.2021 a Spitalului Municipal Turnu Măgurele, 
 

             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.  Se aprobă  solicitarea de scoatere de la rezervele de stat, cu titlu gratuit, a unei  
construcţii uşoare din elemente modulate şi a unui radiator electric, ce vor fi destinate 
organizării punctului de triaj observaţional/epidemiologic al populaţiei afectate de virusul   
SARS-CoV 2, care se va prezenta pentru acordarea asistenţei specializate în Spitalul Municipal 
Turnu Măgurele.  

 Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, membrilor 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență Turnu Măgurele, pentru punerea în aplicare.  

 
 

PREŞEDINTE C.J.S.U. TELEORMAN 
 

PREFECT 
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  ALEXANDRIA 
  Nr. 61 din 22 septembrie 2021 


