
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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HOTĂRÂREA NR. 54  

din data de 14.03.2022 

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 art. 11, art. 4, alin.1, litera e 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 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; 

- dispoziția Secretarului de stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 629 din 

02.03.2022 privind suplimentarea capacității de gestionare a afluxului de persoane refugiate/strămutate sosite 

la frontiera de stat cu Ucraina și Moldova; 

- prevederile hotărârii CJSU Galați nr. 22 din 13.03.2020 privind activarea CJCCI la sediul ISUJ 

Galați; 

- prevederile hotărârii CJSU Galați nr. 32 din 04.03.2022 privind activarea Celulei de Coordonare 

Operațională din cadrul CJCCI Galați; 

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

- prevederile din art.9 alin. b) din Legea nr. 481 /2004 privind protecția civilă; 

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 

 adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1 Începând cu data de 12.03.2022 ora 24.00, Centrul Județean pentru 

Conducere și Coordonare a Intervenției Galați, activat la sediul Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului Galați, își încetează 

activitatea privind gestionarea situațiilor generate în contextul pandemiei de COVID-

19. De asemenea, încetează activitatea reprezentanților DSP Galați în cadrul CJCCI 



Galați la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia 

Grigorescu” al județului Galați. 

Art. 2 Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare a Intervenției Galați, 

activat la sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia 

Grigorescu” al județului Galați, continuă toate activitățile privind gestionarea 

situațiilor generate de afluxul mare de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații 

deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care sosesc pe 

teritoriul județului Galați, începute cu data de 24.02.2022.  

Art. 3 Începând cu data de 15.03.2022, reprezentantul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați în Celula de Coordonare Operațională 

din cadrul CJCCI Galați, va asigura continuitatea de la sediul propriu.  

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

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

instituţiilor interesate.  

 

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Gabriel – Aurelian PANAITESCU  


