
ROMANIA

W
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PRET'ECTULUI - JUDETUL GIURGIU
Comitetul fudetean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTAnAREA
nr. 57 din29.07.2021

Av6nd in vedere:
- Procesul verbal nr. 57 din 29.07.202I incheiat in qedinla extraordinard, a Comitetului
Jude{ean pentru Situa(ii de Urgentd Giurgiu,
- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind
organizarea, atribuliile qi func(ionarea Comitetului Jude(ean pentru Situalii de Urgentd
Giurgiu,
- Hotdrdrea de Guvem nr. t49l din 09.09 .2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatoricd, atribufiile, func{ionarea gi dotarea comitetelor qi

centrelor operative pentru situa[ii de urgenld- art.10, alin. (3), art. 11, lit. a),
- Ordonanla de Urgent[ nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na{ional de
Management al Situaliilor de Urgen!6,
- Hot6rdrea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Planul de activitd[i nr. 2906512 din 12.01.202t al Comitetului Judelean pentru Situalii
de Urgen!6 Giurgiu pe anul 2021,
- Planul de mdsuri al Comitetului Jude{eanpentru Situatii de Urgen!6 Giurgiu nr.2907657
din 27.05.202I pentru managementul situaliilor de urgen!6 pe timpul perioadei cu
temperaturi ridicate pe anul 2021,
- Avertizarea meteorologicd nr. 105 din28.07.2021potrivit cireia judelul Giurgiu se afl6
sub cod portocaliu de val de cdldur6 persistent gi disconfort termic deosebit de accentuat
in perioada 29 - 31.07 .2021,
- Dispozi(ia Secretarului de Stat, gef al Departamentului pentru Situalii de Urgen{d, nr.
955 din 28.07.2021,

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfi Giurgiu
adoptd prezenta

HOTARARE

Art. 1 Diseminarea de cdtre Inspectoratul pentru Situafii de Urgen{d,,Vlaqca" al
judetului Giurgiu cdtre populatie, operatorii economici qi administralialocald a mlsurilor
de prevenire a efectelor periculoase pentru s6n6tatea populatiei in perioadele caniculare.

Art.2 Verificarea de c6tre Inspectoratul Teritorial de Muncd Giurgiu a respectSrii
de c[tre angqatori a O.U.G. nr. 99 din29.06.2000 privind misurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protec{ia persoanelor incadrate in rnuncS.
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Art. 3 Amenajarea de cdtre Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenld Giurgiu,
Bolintin Vale qi Mih6ileqti a unor puncte medicale de prim ajutor gi de addpostire a

populatiei, semnalizate corespunzdtor astfel incdt sd fie identificate cu u$urin{d de c6tre
populalie, dotate cu aer condi(ionat gi ap6 potabild care sd fie distribuitd gratuit.

Art, 4 Operationalizarca la nivelul Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!6
,,Vlaqca" al judetului Giurgiu a grupei operative in perioada2g -31.07.2027, zilnic intre
orele 08:00 -20:30.

Art. 5 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judelean pentru Situalii de

Urgen{6 Giurgiu va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situafii de
Urgen!6, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgen!6, Consiliului Jude{ean
Giurgiu, membrilor Comitetului Jude{ean pentru Situalii de Urgen{6 Giurgiu gi
preqedin[ilor comitetelor locale pentru situa(ii de urgen{d din jude[ul Giurgiu.

APROB
PRE$EDINTELE C.J.S.IJ. GIURGIU

Exemplar nr.l/2
Se transmite prin email.
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