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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUI, GI{JRGIU

Comitetul ludeleon pentru situalii de tlrgenld Giurgiu

Ho'r'AnARrrA
nr.26 din 25.07.2022

Avdnd in vedere:

- Procesul verbal nr. 26 din 25.0l .2022 incheiat in qedinla extraordinard a Cornitetului .Ildelean pentru
SitLralii de Urgen![ Giurgiu,
- Ordinul Preltctului nt. 44 din 22.07.2020 pentru actualizarea Regulamentului privild organizarea,
atribuliile gi funclionarea Comitelului .ludelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu,
- FlotdrArea de Guvern 11r. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobaiea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoric5, atribuli-le, funclionarea qi dotarea comitetelor gi celtrelor operative pentru
situalii de urgenf[ - art. 10, alin. '3), art. 1 1, lit. a),
- Ordonanla de Urgen\d' nt.2l din 15.04.2004 (actualizati| privind Sisten-rul Nalional de Management
al Situaliilol de Urgen!6,
- Hot[rdrea de Guvern w. 557 din 03.08.2016 privind mallagementul tipurilor de risc,
- Ordonanla de Urgenld nr. 99 Jin 29.06.2000 privind mdsurile ce pot fi aplicate i1 perioadele cu
temperaturi extreme pentru protec{ia persoanelor incadrate in muncd,
- Ordinul nr. 247112351631/11.10 din 10.07.2.007 privincl aprobarea Planului de n6suri viz6ncl
tealizarea acliunilor de cooperzu'e intre prefecli qi primari, in calitatea acestora de preqecli,Ji ai
comitetelor judeJene pentru situalii de urgenld, respectiv ai comitetelor locale pentrisityalii d"
ttrgen{5, qi autoritdlile de sdnlta.e public[, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupr.a
populaliei,
- Dispozilia Secretarului de Stat, $ef al Departamentului pentru Situatii de Urge,!d, nr. 894 din
20.06.2021in cazul manifestdrii tipului de risc caniculd;
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- Hotirdrea cornitetului Nalional pentru Situa{ii de urgenld nr.. 31
- Planul de activitdli nr. 3204459 din 12.0r.2022 al comitetr-rlui
Giurgiu pe anul 2022,

din20.07.20022;
Judelean pentru Situalii de Urgenla

- Plantrl de mdsr-rri al Cornitetului .Tudelean pentru Situalii de Urgen{d Giurgig nr. 3205472 din
30.05.2022 pentru managementul sitr-raliilor de urgenldpe timpul p".Lai"i cu tcrnperaturi ridicate pe
anul2022,
- adresa nr.44l18595ll20.07.2022 a Serviciului Investilii RI( qi Calamit[1i - Direc]ia Regiolald cle
Drumuri qi Poduri Bucureqti qi Procesul verbal nr.20614 din data de25.0i.2021 incheiat cle comisia
constittritd prin Ordinul Prefectului nr. 263I25.07 .2022

Comitetul Jude(ean pentru Situa{ii de Urgen{i Giurgiu
adopt[ prezenta

HOTAn,4,nu

Art. I Se rnodific5 Art. 1 din Hotdrdrea nr. 25 a Comitetului .Iudelean pentru Situalii de Urgella
Giurgiu din 21 .07 .2022 in sensttl l[ se aplob d organizarea unui punct de prim ajutor pentrg perioaclele
ctt tetnperaturi crescute (peste 35 3rade Celsius), dotate cu apd potabila care sd fie distribuitd-gratuit, in
fala sediului ConsiliuluiJudelean Giurgiu, str. Bucureqti nr. 10 din rnunicipiul Giurgiu -i6splnde



Consiliul .Iude{ean Giurgir.r. Punctul de prim ajutor este stabilit in partea st6ngd a holului de intrarea in
sediul Consiliul Judelean Giurgiu.

Art.Z Programul de funcfionare a punotului cle prim aiutol qi a spa{iilor publice clirnatizate de
distribuire a apei potabile c[tle populalia din rnunicipiul Giurgiu, pentm perioadele cu temperaturi
crescute (peste 35 grade Celsius), asigurate cu asistenld medicald, se desfbqoar[ in intervaiul orar
I 1,00 - 18,00, in fiecare zi, inclnsiv sArnbdta gi duminica.

Art. 3 Autoritatrilor publice lccale au obligalia de a lua urm[toarele m6suri pentru prevenirea
declanEdrii incendiilor de vegete lie uscatd pe terenurilor agricole, pddurilor qi planialiilor iin fo,dul
forestier nalional, dupd cum urmeazd:
- infbrmarea preveutivd a popul{iei cu privire la importan}a lespectdrii recomancldrilor cu privire la
importan{a pe timpul pelioadelor caniculare precum qi interdiclia utilizirii focului cleschis pentru
curd{area de vegeta}ie ierboasd e pajigtilor qi a terenurilor agricole de pe care s-au recoltat
cerealele, intruc6t aceasta constiruie la acest moment corlbustibil cleosebit de inflarnabil iar incencliul
astfel produs ar putea sc[pa uqor de sr,rb control;
- sd atenlioneze populalia din ccmunitatea locald care iqi petrece timpul liber i1 mijlocul naturii prin
folosirea grdtarelor ta marginea lbndului fbrestier, asupla riscului de declap$are a incelcliilor de
vegeta!ie;
- sd atenlioueze populalia localE care se ocupd cu recoltarea li'uctelor de pddure qi a cir.rpercilor c,
privire la riscul folosirii focului deschis ir-r fondul forestier;
- sd colaborez,e cu personah-rl silvic in cazul producerii incendiilor de vegetalie.

Art, 4 Personalul de teren al ocoalelor silvice sd intensifice patrularile in zonele cle liziera a pddurilor
cu precddet'e in zonele limitrofe miriqtilor, p[qunilor qi flAneJelor, in vederea prevenirii propag[rii
incendiilor in interiorul padurii.

Art. 5 Comitetul judelean pentru situalii de urgenld Giurgiu constatd iminenla prodgcerii unei situalii
de urgenld ca urmare a fisurdrii p toatd indllimea elevaliei gi pe toata grosimea la pila nr. 1 a poclului
peste rdul Argeq situat pc Autostrada A1 Bucureqti - Piteqti la km, ZS r Z6 6Cl ( procesul u.i.bul nr.
20614 din data de 25.07.2022 intocmit de comisia constituitd prin Ordinul prefectului nr.
26312s.07 .202).

Art. 6 Prevederile art. 6 din HotalArea Comitetului Judelean pentru Situalii c1e Urgel{6 Giurgi, nr. 25
din 21 .07 .2022 iqi inceteazd aplic rbilitatea.

Art. Secretariatul tehnic pertnarent al Comitetului Judelean pentru Situa{ii de Urgen}d Giurgiu va
transnrite prezenta hotdrAre Departamentului pentru Situalii de Ulgenld, Inspectoratului Geleral [e,trLrSitualii de Urgen{d, Consiliului .htde{ean Giurgiu, membrilor Comitetr-rlui .Iudelean pentru Situalii de
Urgent[ Giurgiu, preqedinlilor comitetelor locale pentru situa]ii cle urgen]d clin jude{ul Gitirgiu,
Direcliei Regionale de Drumuri qi poduri Bucureqti.
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