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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul Judeleun pentru Situulii de Urgentd Giurgiu

HOTANAREA
nr. 25 din 21.07.2022

Av6nd in vedere:

- Procesul verbal nr. 25 din 21 .07 .2022 incheiat in gedinla extraordinard a Comitetului .ludelean pentru
Situalii de UrgenfS Giurgiu,
- Ordintrl Prefectului nr. 44 din22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind otgantzarea,
atribuliile qi funclionarea Comitetului .ludefean pentru Situafii de Urgentd Giurgiu,
- Hotdrdrea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoricd, atribuliile, funclionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative pentru
situalii de urgen{d - art. I 0, alin. (3), art. 1 1 , lit. a),
- Ordonanla de Urgentl. nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Nalional de Managernent
al Situaliilor de Urgenld,
- HotdrArea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- Ordonanla de Urgen!6 nr. 99 din 29.06.2000 privind mdsurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru proteclia persoanelor incadrate in rnuncd,
- Ordinul nr.24711235163111130 din 10.07.2007 privind aprobarea Planului de mdsuri vizdnd
realizairea acliunilor de cooperare intre prefecli gi primari, in calitatea acestora de preqedinli ai
comitetelor judeJene pentru situalii de urgenj6, respectiv ai comitetelor locale pentru situalii de

urgen{d, gi autoritdlile de sdn[tate publicd, pentru atenuarea ef-ectelor temperaturilor ridicate asupra
populaliei,
- Dispozilia Secretarului de Stat, $ef al Departamentului pentru Situalii de Urgen{d, nr. 894 din
20.06.2021in cazul manifestdlii tipului de risc caniculd;
- Hotdrdrea Comitetului Nalional pentru Situatii de Urgen!6 nr. 31 din20.07 .20022;
- Planul de activitdli nr.3204459 din 12.01,2022 al Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgenld
Giurgiu pe anul 2022,
- Planul de rndsuri al Cornitetului Judelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu nr. 3205472 din
30.05.2022 pentru rnanagementul situaliilor de urgenli pe timpul perioadei cu temperaturi ridicate pe
anul2022,
- atenfionare meteorologica COD GALBEN pentru perioada 22 - 24.07 .2022,
- adresa m. 441785951120.07.2022 a Serviciului Investilii RI( qi Calamit6li * Direclia Regional[ de
Drunruri qi Poduri Bucureqti qi Procesul verbal nr. 8306/12979 din data de 21.07.2021, incheiat de
comisia constituitd prin Ordinul Prefectului nr.259121.07 .2022

Comitetul Judefean pentru Situa{ii de Urgen{i Giurgiu
adoptd"prezenta

HOTARARE

Art. 1 Se aprobd organizarca a doud puncte de prim ajutor pentru perioadele cu temperaturi crescute
(peste 35 grade Celsius), dotate cu apd potabild care sd fie distribuitd" gratluit, dupd cum urmeazd:



- in parcarea adiacentd $colii Generale nr. 10, spaliu chmatizat * rdspunde Primdria municipiului
Giurgiu;
- in fala sediului Consiliului Judelean Giurgiu, str. Bucureqti nr. 10 din rnunicipiul Giurgiu - rdspunde
Consiliul Judelean Giurgiu. Punctul de prirn ajutor este stabilit in partea stdnga a holului de intrarea in
sediul Consiliul Judelean Giurgiu.

Art.2 La spaliile publice climatizate de distribuire a apei potabile cdtre populalia din municipiul
Giulgiu, pentru perioadele cu temperaturi crescute (peste 35 grade Celsius), aprobate prin HotdrArea
conritetului JudeJean pentru situalii de urgenld Giurgiu nr.24 din30.06.2022:

Direclia de Impozite qi Taxe Locale - str. 'fineretului, nr.2O9 (fost punct termic 64);
- Direc{ia de Impozite qi Taxe I-ocale - str,23 August;

Direclia de EvidenJd a Pelsoanelor Giurgiu -- str. I Decembrie 1918, nr. 60;
Centrul de Informare gi Promovare 'luristicd Giurgiu - Parcul Mihai Viteazul;

- Primdria Municipiului Giurgiu - bulevardul BucureEti, nr. 49 - 51,
se va asigura gi asisten![ medicald.

Art. 3 incepdnd cu data prezentei hotdrdri se limiteazd activitalile desfrqurate in aer liber qi efortul
f-rzic intens in intervalul orar I 1,00 - 18,00 in perioadele caniculare.

Art. 4 Mdsulile dispuse prin I{ot[r6rea Comitetului .Iude]ean pentru Situalii de Urgentd Giurgiu nr.23
din 30.05.2022, respectiv Flotdrdrea Comitetului .ludefean pentru Situalii de Urgenfd Giurgiu nr.24 din
30.06.2022 rdmdn valabile.

Art. 5 Diseminarea c[tre populafie de cdtre comitetele locale pentru situalii de urgenld din jude]ul
Giurgiu a mdsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sdndtatea populaliei in perioadele
caniculare, conform HotdrArii Comitetului Na{ional pentru Situa}ii de Urgen!6 nr. 31 din20.07.20022,
anexate prezentei hotdrAri.

Art. 6 Comitetul jude{ean pentru situalii de urgen}d Giurgiu constatd iminen{a producerii ur-rei situa}ii
de urgentd ca Llrmarea fisurdrii pe toatl indltirnea elevaliei gi pe toatd grosimea la Pila nr. I a podului
peste rdtrl Argeq situat pe Autostrada Al Bucureqti - Piteqti la krn. 35 + 26 6Cl.

Art. 7 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului .Iudelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu va
transmite prezenta hot[rAre Departamentului pentru Situa]ii de lJrgen{d, Inspectoratului General pentru
Situalii de Urgen{d, Corrsiliului .Iude}ean Giurgiu, membrilor Comitetului .Iudelean pentru Situa}ii cle
Urgenld Giurgiu, preqedinlilor comitetelor locale pentru situalii de urgenld din judelul Giurgiu,
Direcliei Regionale de I)rumuri qi Poduri Rr-rcureqti.
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Anex6 la Hotdr6rea C.J.S.U. Giurgiu nr. 25 din 21.07 .2022

MASURI DE PREvENIRE
PENTRU PERIOADELE CANICULARE

- POPULATTE-

Evitarea deplasdrilor sau alternarea acestora cu repausul, in spalii dotate clr aer condilionat
(magazine, spatii publice) ;

Evitarea spaliilor aglomerate, a expunerii la soare qi a efbrtului ftzic intens intre
orele 11.00 - 18.00;

Asigurarea unei hidratiri qi alimentafii corespunzdtoare adaptate sezonului compusd in special din
apd, sucuri naturale din fi'ucte, ceaiuri cdldule, fructe, legume sau iaurturi;

Adaptarea vestimentaliei prin purtarea unor haine lejere, subliri, deschise la culoare, pdlarii qi
ochelari de soare;

Evitarea consumului de alimente cu un conlinut sporit de grdsimi, in special de origine animald
precum gi a biuturilor alcoolice gi a celor care conlin cofein5 (cafea, ceai, cola) sau zah6r (sucurile
carbogazoase) in cantitate mare.


