
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PeSITUATII DE URGENTĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
pentru desemnarea unei unităţi sanitare cu paturi ca unitate medicală suport 

COVID-19 pentru judeţul Teleorman 

• Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Întrunit În şedinţă extraordinară 
In data de 31.07.2020, ora 15.30, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. 
(1) şi (2) din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 
1491/2004, 

având În vedere: 
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de MalJagement al Situaţiilor de 
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; ; :' 

. - prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru Situaţii 
de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/24.02.2015; 

- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- adresa nr. 5873/30.07.2020 a Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman; 
- prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 din privind modalitatea de aplicare 

a măsurilor de prevenire şi limitare a Îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) În condiţiile manifestării unei tendinţe crescătoare a ratei de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2 În rândul populaţiei din judeţul Teleorman şi având În vederea gradul de ocupare a 
Spitalului municipal "Caritasfl Roşiorii de Vede, unitate suport COVID stabilită prin Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 555/2020 pentru judeţul Teleorman, precum şi a gradului de ocupare a 
Spitalului Orăşenesc SRL Videle, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, la 
propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman, desemnează Spitalul Orăşenesc SRL Videle 
ca unitate medicală suport COVID pentru bolnavii asimptomatici şi cu simptomatologie uşoară de 
la nivelul judeţului Teleorman. 

(2) Direcţia de Sănătate Publică Teleorman va Înainta prezenta propunere Ministerului 
Sănătătii În vederea emiterii ordinului ministrului de desemnare a Spitalului Orăşenesc SRL Videle 
ca unitate medicală suport COVID pentru judeţul Teleorman. 

Art. 2. Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Teleorman va comunica prezenta hotărâre Comitetului Naţional pentru Situaţii de 




