
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

         

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 

HOTĂRÂRE 

pentru alocarea unei locuințe tip container din dotarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la 
solicitarea CLSU Bogdana, în scopul cazării temporare, în regim de urgență, a familiei numitei Damalan 

Georgeta, cu domiciliul în satul Ulmeni, comuna Bogdana  
 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11 

noiembrie 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; 

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

- Hotărârea Comitetului local pentru situații de Urgență (CLSU) Bogdana nr. 2 din 04 noiembrie 

2022; 

- Ancheta socială nr. 5194 din 31 octombrie 2022 întocmită de Primăria comunei Bogdana 
 

HOTĂRĂŞTE  
ART. 1 Se aprobă alocarea unei locuințe tip container din dotarea Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, la solicitarea CLSU Bogdana, în scopul cazării temporare, în regim de urgență, a familiei numitei 

Damalan Georgeta, cu domiciliul în satul Ulmeni, comuna Bogdana. 
 

ART. 2  Transportul și montarea locuinței tip container se va asigura prin grija CLSU Bogdana. 
 

ART. 3 Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Ministerului Afacerilor Interne, Spitalului Județean 
de Urgență Alexandria și Primăriei comunei Bogdana.  

     
PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN  

                                                                 PREFECT  

            Haralambie EPURE 
 

 

 
Alexandria  
Nr. 29 din 11 noiembrie 2022   


