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MINISTERTJL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULU - JUDETUL GIURGIU

Comitetul ,Iudelean pentru Situutrii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr.27 din 02.09.2022

AvAnd in vedere:

- Procesul verbal nr. 2J din 02.09.2022 incheial in qedin{a extraordinard a Cornitetului Jude}ean

pentru Situa{ii de Urgen!6 Gittrgiu,

- Orclinr.rl Prefectului l.)r. 44 din 22,01.2020 pentru actualizarca Regulamentului privind

organizarea. atribu{iile qi lunc}i,tnarea Comitetului .Iudelean pentru Situalii de Urgen!6 Giurgiu,

- Hotdr6rea de Guvern nr. 749 - din 09.09.2004 pentrr.r aprobarea Regulamentului-cadru privind

structnra organizatoric[, atribufiile, lunclionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative

pentru situalii de urgen{i-art. 10, alin. (3), art. 11,lit' a),

- Ordonanla de Urgen{d nr. 2l din I 5.04.2004 (acttalizatd) privind Sistemul Nafional de

Management al Situa{iilor de Urgen{d,

- Orclonanla cle Urgen{6 nr. 1512022 privind acordarea de sprijin gi asistenld umanitarS de cdtre

statul rom6n cet6lelilor str[ini sau apatrizilor aflafi in situalii deosebite, provenili din zona

conflictului armat clin Ucraina, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

- I{ot6r1rea de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,

- FlotlrArea de Guvern nr. 31 512022 pentru aprobarea valorii maxime a costttrilor af.erente cazdrtr

i1 localiile stabilite de comitelele judelene/al municipiului Bucuregti pentru situalii de urgenld

pentrlr cetdjelii straini sau apatrizii aflali in situalii deosebite care provin din zona conflictului

arnrat clil Ucraina qi care nu iolicitd o fonnd de proteclie potrivit Legii nr. 12212006 privind

azilul i1 RomAnia, preclrm Ei pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerv[ bugetard la

dispozilia Guvernului, prevdzut in bugetr-rl de stat pe auul 2022, pentru suplimentarea bugetului

Ministerului Afacerilor lnterne, cu modificarile qi completdrile ulterioare,

- Adresa nr.3817125.08,2022 a Primdriei comunei Singureni, inregistratd la institulia Prefectului

- Jtrdelul Giurgir-r sub nr. 15436125.08.2022,

- Avertizarea rneteorologicd nr 112 din 02.09.2022 potrivrt cdreia judeJul Giurgiu se afld sub cod

portocalitr cle ploi abunclente;i instabilitate atmosfericd accentuat[ in perioada 02.09.2022, ora

12:00 - 03.09.2022, ora 10:00,
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Comitetul Jude{ean pentru Situa(ii de Urgen(I Giurgiu

adoptd prezenta

HOI'ANANN
Art. I incepAnd cu data aclopt[rii prezentei hotdr6ri, se complet eazd art. 2 clin Hot[r6rea

Comitetului Judelean pentru Situalii de lJrgen{[ Giurgiu nr. 2l din 19.05.2022 in sensul

suplinrentdrii locurilor cle cazare la Grddinila clr program normal rr, 3 Steiaru din satul Ste.jaru,

comlula Singureni, judelul Giurgiu, cu incd 15 locuri, rezultand astf.el un total de 35 locuri.

Art. 2 La nivelul Inspectoratului pentru Situalii de Urgenld al judelului Giurgiu, se vor
lr-ra r.rrmdtoarele mdsuri :

- operalionalizarea grupei operative incepAnd de a2i,02.09.2022, ora 12:00, pdnd,la incetarea
f'enomenelor meteorologice aveltizate ;

- constituirea unei rezerve de personal fbrmatd din cAte 20 de militari de la nivelul fiecdrui
detaqament de pornpieri, in mdsurd sd intervin[ 1a solicitare;
- preg[tirea tehnicii operative specific[ tipului de risc mentionat, pentru a putea interveni rapid
daca situalia o va cere;
- monitorizarea continud a lenomenelor meteorologice avertizate.

Art. 3 La niveh-rl Inspe,:toratului de Polilie .Iudelean Giurgiu, se va monitoriza circulafia
pe cln"rmurile rutiere din.iudelul Giurgiu.

Art. 4 La nivelul Inspeotoratului de .Iandarmi Judelean Giurgiu, se vor asigura mdsuri in
spriiin, dacd este cazul.

Art. 5 La nivelul Sistemului de Gospod[rire a Apelor Giurgiu, se va monitoriza cu

atenlie sporitd evolulia nivelurilor qi debitelor pe cursurile de apd din judelul Giurgiu, respectiv

se vor pregdti fbrfele, mif loacele gi materialele pentru interven{ii operative in vederea limitdrii $i

diminudrii el'ectelol negative al: viiturilor.

Art. 6 I-a nivelul Il-Distribufie Muntenia - Zona Relea MT-JT Giurgiu, se va suplimenta
numdrul echipelor de intervenJie pentru a se acliona operativ in cazul producerii de avarii la
re{elele electrice.

Art.7 La nivelul primdtiilor se va institui serviciului de permanenld la sediul primdriei in
conformitate cu prevederile O.lvl.A.L nr.736 din 2005, in vederea primirii deciziilor Cornitetului
.ludelean pentru Situalii de Urg,enld Giurgiu qi pentru transmiterea informaliilor privind evolulia
I'enomenelor periculoase, efectele 1or, mdsurile luate gi mdsurile suplimentare necesare.

Art. 8 Secretariatul tel-r:ric permanent al Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgen!6
Gir"rrgiu va transmite preze nta hotdrdre Departamentului pentru Situalii de Urgen!6,

lnspectoratului General pentru Situalii de Urgenld, Centrului Nalional de Coordonare 9i

Conducere a Interventiei, Consiliului JudeJean Giurgiu, rnembrilor Comitetului Judelean pentru
Situalii de Urgenld Giurgiu qi preqedinlilor cornitetelor locale pentru situalii de urgen!6 din

iudetrul Giurgiu.
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