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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Planului de măsuri 

 privind stabilirea soluțiilor pentru remedierea deficiențelor constatate la 
adăposturile de protecție civilă din zona de competență cu scopul de a îmbunătăți 

gradul de protecție a populației 
 

   
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 27 octombrie 2022, la convocarea preşedintelui, potrivit 
dispoziţiilor art. 10 alin. 1 şi 2 şi art. 11 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: 

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 
Urgență cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- HG nr. 1490/2004 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a IGSU; 

- HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență; 

- HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 
serviciilor de urgență profesioniste; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- OMAI nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul 
național de înștiințare, avertizare și alarmare a populației; 

- OMAI nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, 
pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale 
serviciilor de urgență profesioniste; 

- OMAI nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de 



protecție civilă; 

- OMAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea 
și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență; 

- OIG nr. 39639/19.10.2022; 

- HG nr. 862/2016 pentru aprobarea Categoriile de construcţii la care este 
obligatorie realizarea de adăposturi publice de protecţie civilă, precum şi adăposturile 
care se amenajează ca puncte de comandă; 

- aspectele privind situația adăposturilor de protecție civilă  
 

HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Se aprobă Planul de măsuri privind stabilirea soluțiilor pentru remedierea 
deficiențelor constatate la adăposturile de protecție civilă din zona de competență cu 
scopul de a îmbunătății gradul de protecție a populației. 

 
ART. 2  Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic 

Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, 
Ministerului Afacerilor Interne și administratorilor adăposturilor de protecție civilă din 
județ. 
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