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MINXSTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTTA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul fudelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr.29 din 28.10.2022

Avdnd in vedere:

- procesul verbal nr.2g din 28.lo.2o22 incheiat in gedin{a extraordiuara a comitetului Jude{ean

pentru Situa{ii de Urgenia G:urgiu,

- Ordinul prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizaiea Regulamentului privind

orgalizarea, atribu{iile gi func{ionarea Comitetului Jude{ean pentru Situa{ii de Urgentd Giurgiu,

- HotdrArea de Guvern 1r. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura organizatoricS, atribu{iile, func{ionarea 9i dotarea comitetelor 9i centrelor operative

pentru situa{ii de urgen{d - art. 10, alin. (3), art. I I , lit' a),

- Ordonanla de Urgenld r.21 din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na{ional de

Managetnent al Situa{iilor de Urgen!6,

- Hotdr6rea de Guvern nr. 5 j 7 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,

- Ordintrt lnspectoratului G:neral pentru Situalii de Urgen{d nr.39639 din 19.10'2022 privind

aducerea in stare de operatilitate a c6t mai rnulte adlposturi de protec{ie civili,

- Adresa Inspectoratttluipertru Situa{iide UrgenJd,,Vlaqca" aljude{uluiGiurgiLr nr' 3206821 din

24.lO.21z1,ipregistratd la Institu{ia Prefectului - Jude{r.rl Giurgiu sub nr. 19208 din 21.10.2022,

Comitetal Judetean pentru Situa{ii de Urgen{I Giurgiu

adoPt[ Ptezenta

HOTANANN

Art. L Se aprob6 ,,planul de misuri al Comitetului Jude{ean pentru Situa{ii de Urgen![

Giurgiu privind situalia ada:osturilor de protecfie civil[ din jude]ul Giurgiu"'

Art. 2 primarii UAT-urilor pe ruza cdrora se afl[ ad[posturile de proteclie civil[,

conduc6torii institu{iilor publice, pationii gi managerii care au in administrare adrposturi de

protecfie civil6 infor^"ia Instiiulia Prefectului - Judeful Giurgiu (la adresa de e-mail

secretariatl@prefecturagiurgiu.ro) qi Inspectoratul pentru Situalii de Urgenld ,,Vlaqca" al

judelului Giirgiu (la adiesa de e-mail inspectorat@isugiurgiu.ro) periodic, pdn[ la.data de 15 a

heca.ei luni, despre stadiul indeplinirii mdiurilor cuprinse in planul menlionat anterior'
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Art. 3 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judelean pentru Situa{ii de Urgenld

Giurgiu va transmite prezenta hot6rdre Departamentului pentru Situa{ii de Urgenld,

InspJctoratului General pin-.u Situa{ii de Urgen{d, Consiliului Jude(ean Giurgiu, membrilor

Comitetului Judelean p"niru 3itua(ii de Urgenj[ Giurgiu 9i preqedinlilor comitetelor locale pentru

situalii de urgen(6 din jude(ul Giurgiu.
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Iixemplar nr. l/2
Se tlansmite priu c-trlail internct.
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