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HOTĂRÂREA NR. 8 

din data de 25.01.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
 

Având în vedere: 
- asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de 

manifestarea noului virus SARS-CoV-2; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare; 

- prevederile OUG  nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum 
și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă; 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

- prevederile Ordinului MS, MAI, MApN, MLPDA nr.2171/181/ M223/4380 din 22.12.2020 

privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva 

COVID-19; 

- Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 35 din 20.01.2022 privind: actualizarea componenței 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați; 

- prevederile Hotărârii CJSU Galați nr. 4 din data de 17.01.2022; 
 - măsurile dispuse prin Hotărârea Grupului de Suport Tehnico - Științific nr. 3 din 25.01.2021;  

 - prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu 

completările şi modificările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491 

din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 

 - prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 36 din 
26.01.2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU, 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi (CLCB-ULD) 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1  Se actualizează componența Nucleului de Coordonare la nivelul 

județului Galați pe perioada campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de 

prevenire și combaterea infecțiilor COVID-19, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Hotărârea CJSU Galați nr. 4 din data de 17.01.2022 se abrogă. 



Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Galaţi, va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi 

instituţiilor interesate. 
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