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INSTITUTIA PREFECTULII - JUDETUL GIURGIU
Comitetul ludelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTAnAREA
nr. 54 din 01.07.2021

Avdnd in vedere:
- Procesul verbal nr. 54 din 01.07.2021 incheiat in gedin(a extraordinard. a Comitetului
Jude{ean pentru Situalii de Urgentd Giurgiu,
- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.0L.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind
organizarea, atribuliile gi func{ionarea Comitetului Jude[ean pentru Situa{ii de Urgen(6
Giurgiu,
- Hotdr6rea de Guvern nr. l49l din 09.09 .2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatoricd, atribuliile, functionarea qi dotarea comitetelor qi
centrelor operative pentru situalii de urgenld - aft. 10, alin. (3), art. 1 1, lit. a),
- Ordonanla de Urgen{6 nr. 2l din 15.04.2004 (acttalizatd) privind Sistemul Nalional de
Management al Situaliilor de Urgenld,
- Hotdr6rea de Guvem nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Avertizarea meteorologicd nr. 84 din 01.07 .2021 potrivit cdreiajudelul Giurgiu se afld
sub cod portocaliu de vijelii puternice, grindind gi ploi abundente in perioada
01.07 .2021, ora 14:00 - 02.07 .2021, ora 06:00,

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfi Giurgiu
adoptd prezenta

HOTAnAnT

Art. 1 Se menline activarea Centrului Judelean de Coordonare qi Conducere a
Intervenliei Giurgiu la sediul Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!5 al judelului
Giurgiu pentru monitorizarea evoluliei fenomenelor meteorologice periculoase, cu
asigurarea condiliilor necesare (prin pregdtirea for[elor gi mijloacelor proprii, conform
competenlelor) pentru a se acliona preventiv in situalia apariliei unor factori de risc care
pot genera situalii de urgen!6.

Art. 2 La nivelul Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!6 al judelului Giurgiu,
se vor lua urmdtoarele m5suri:
- operationalizarca grupei operative incepdnd de a2i,01.07.2021, ora 14:00, pOnd la
incetarea fenomenel or meteorologi ce av ertizate ;
- constituirea unei rezerve de personal formati din cdte 20 de militari de la nivelul
fiecdrui detaqament de pompieri, in mdsur6 sd intervin6 la solicitare;
- pregdtirea tehnicii operative specificd tipului de risc menfionat, pentru a putea
interveni rapid dacd situalia o va cere;
- monitorizarca continud a fenomenelor meteorologice avertizate.
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Art. 3 La nivelul Inspectoratului de Polilie Jude(ean Giurgiu, se va monitoriza
circulalia pe drumurile rutiere din jude{ul Giurgiu.

Art. 4 La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Giurgiu, se vor asigura
mdsuri in sprijin, dacd este cazul.

Art. 5 La nivelul Sistemului de Gospod6rire a Apelor Giurgiu, se va monitoriza
cu atenlie sporitd evolufia nivelurilor gi debitelor pe cursurile de apd din jude{ul
Giurgiu, respectiv se vor pregdti fo4ele, mijloacele qi materialele pentru interventii
operative in vederea limitdrii qi diminu6rii efectelor negative ale viiturilor.

Art. 6 La nivelul E-Distribulie Muntenia - Zona Re(ea MT-JT Giurgiu, se va
suplimenta numdrul echipelor de intervenlie pentru a se ac(iona operativ in cazul
producerii de avarii la retelele electrice.

Art.7 Secretariatul tehnic perrnanent al Comitetului Judelean pentru Situa(ii de
Urgen!6 Giurgiu va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situalii de
Urgen!6, Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenld, Consiliului Judelean
Giurgiu, membrilor Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgen{d Giurgiu qi
preqedin(ilor comitetelor locale pentru situalii de urgen{d din judelul Giurgiu.
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Exemplar nr. l12
Se transmite prin email.
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