
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

• COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea masurilor de prevenire a apariţiei unor situaţii de 
urgenţă, precum şi pentru limitarea efectelor acestora, necesar a.fi 

aplicate in perioadele caniculare. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 21 iulie 2022, 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: 
- Dispoziţia nr. 894/20.06.2021 a şefului Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă; 
- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru 

Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefect~lui nr. 
270/29.04.2021; 

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) şi d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile HCNSU 31 din 20.07.2022 cu privire la prevenirea situa'ţiilor de 
urgenţă determinate de tipul de risc temperaturi extreme; 

- prevederile HGR nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc; 
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. Se aprob~ masurile de prevenire a apariţie i unor situaţii de urgenţă, precum 
şi pentru limitarea efectelor acestora, necesar a fi aplicate în perioadele caniculare, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în completarea Planului de 
măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei apre>Qclt prin 
HOSU nr. 24/17.06.2022. 

ART. 2. Începând cu data de 21.07.2022, coordonarea operaţională a situaţiilor de 
urgenţă determinate -Je tipul de risc temperaturi extreme - caniculă, se realizează la nivelul 
Centrului Judeţean de Coordonare si Conducere a Intervenţiei Teleorman(denumit în 
continuare OCCI Teleorman), organizat la sediul ISU „A.D. Ghica'1 al judeţului Teleorman. 






