
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr. 35 din 29.04.2021

Avdnd in vedere:
- Procesul verbal nr. 35 din29.Q4,2021 incheiat in gedinfa extraordinar6 a Comitetului Judetean pentru
Situalii de Urgen!6 Giurgiu,
- Ordinul Prefectului m. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind organizarca,
atributiile qi functionarea Comitetului Judefean pentru Situatii de Urgent6 Giurgiu,
- Hotdrdrea de Guvem nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoricd, atribuliile, functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru
situafii de urgenfd - art. 10, alin. (3), art. 11, lit. a),
- Ordonanfa de Urgenld nr. 2l din 15.04.2004 (actual izatd) privind Sistemul Na]ional de Management
al Situaliilor de Urgent6,
- OrdonanJa de Urgentdnr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificdri - art,257,
- Legea nr. 101 din25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localititilor, republicatS, cu modificari,
- Legea nr. 5l din 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitifi publice, republicati, cu modificdri,
- Legea nr.211 din 15.1 I .201 I privind regimul degeurilor, republicatd, cu modificdri,
- Ordinul ministrului s6n6tdtii nr. 1 19 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiend gi sdn6tate
publicd privind mediul de via[6 al populatiei - cap. V,
- adresa w. 7147 din23.04.2021 aConsiliului Judelean Giurgiu,

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfi Giurgiu
adoptd prezfnta

HOTARARE

Art. 1 Se constatd iminen(a producerii unei situalii de urgen!6 la nivelul jude{ului Giurgiu, ca ufinare a
rezilierii, cu data de 5 mai 2021, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a
Centrului Integrat de Management al Deqeurilor de la Frdteqti, judeful Giurgiu, nr.26711971 din 15
noiembrie 2013, incheiat intre Consiliul Jude{ean Giurgiu, in calitate de delegatar qi SocietateaECO
SUD S.A., in calitate de delegat.
Art,2 Consiliul Judefean Giurgiu va intreprinde toate masurile necesare pentru asigurarea serviciului
de salubrizare, prin continuitatea oper6rii Centrului Integrat de Management al Deqeurilor de la
Fr[tegti.
Art. 3 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judefean pentru Situa{ii de Urgen[6 Giurgiu va
transmite prezenta hotdrAre Departamentului pentru Situatii de Urgenfi, Inspectoratului General pentru
Situalii de Urgenl6, Consiliului Judelean Giurgiu, membrilor Comitetului Judelean pentru Situa{ii de
Urgen[6 Giurgiu qi pregedintilor comitetelor locale pentru situaJii de urgentd din judeJul Giurgiu.
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