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HOTĂRÂREA NR. 67 

din data de 02.05.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  
   

Având în vedere: 
- asigurarea accesului neîntrerupt și nediscriminatoriu al pacienților la serviciile medicale; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

 - adresa nr. 4301 din 14.04.2022 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasa Paraschiva” Galați privind 

alocarea unui număr de 6 (șase) construcții ușoare din elemente modulate pentru crearea circuitelor medicale; 

  - O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor 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 Galați, 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

adoptă următoarea hotărâre: 

 
 

Art. 1 Se alocă către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasa 

Paraschiva” Galați un număr de 6 (șase) construcții ușoare din elemente modulate 

aflate în gestiunea Instituției Prefectului Galați, pentru crearea unor circuite medicale. 

Art. 2 Consiliul Județului Galați va analiza posibilitatea alocării fondurilor 

financiare necesare transportului construcțiilor ușoare din elemente modulate, de la 

locația de depozitare către spitalul menționat la art 1. 

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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