
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 

din data de 14.02.2023 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 

- 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 modificările şi completările 

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; 

- adresa Primăriei comunei Negrilești, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Galați cu nr.1579/13.02.2023, 

privind solicitarea a două module funcționale, în vederea folosirii acestora drept spațiu de locuit; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Autoritatea Tutelară și Asistență Socială de pe lângă Consiliul Local 

Negrilești cu nr. 527 din 13.02.2023; 

 În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (4) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 445 din 30.12.2022 privind 

actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU: 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

 adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1  Se aprobă transmiterea cu drept de folosință a două construcții ușoare din 

elemente modulate aflate în gestiunea Instituției Prefectului Județul Galați către 

primăria comunei Negrilești. 

Art. 2 (1) Primăria comunei Negrilești va asigura transportul construcțiilor 

ușoare din elemente modulate de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați 

- Detașamentul 4 Jandarmi din Tecuci, Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 50.  

   (2) Primăria comunei Negrilești va asigura dezinfecția și condițiile 

optime de locuit aferente construcțiilor din elemente modulate.  

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

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

instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați 

PREFECT 

GAVRIL Claudiu Sorin  


