
INsTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BISTRITA.NASAUO
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
BrsrRrTn-nAsAuo

norAnAnr
Nr. 49 din 15.1L,2O22

pentru aprobarea Situaliei privind adiposturile de proteclie civilS
publice 9i private din judelul Bistrila-Ndsdud 9i a Planului de Mdsuri
pentru aducerea in stare de operativitate a adiposturilor publice de
proteclie civili neoperative, de la nivelul unitililor administrativ-

teritoriale 9i al asocialiilor de proprietari din judelul Bistrifa-Nisiud

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd Bistrita-Ndsdud, constituit
prin Ordinul Prefectului nr. L251L9.07.2022, intrunit in data de 15.tL.2022, in
gedintd extraordinar5 de Iucru, in prezenla unui num5r de 33 de membri din
totalul de 36, Tn sistem on-line av6nd in vedere:

- referatul Serviciului programe, coordonare instituliona!5 gi situalii de
urgen!5 nr. IEI 24775 I 10.LL.2022;

- prevederile art.26, art.27 lit. h, aft.28, alin.l, lit l), art. 45 alin. (2),
(4),(6) 9i art, B0 din Legea nr.49tl2004 privind proteclia civil5, republicatS, cu

modific5rile 9i completSrile ulterioare;
- prevederile Hotb16rii Guvernului Rominiei nr. 630/2005 pentru

stabilirea semnului distinctiv nalional prin care se identific5 personalul 9i se

marcheazb mijloacele tehnice, ad5posturile, alte bunuri de proteclie civilS,
uniforma 9i cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribulii in
domeniu! protecliei civile;

- prevederile Anexei nr. 3, punctul 6.2 din HotSr6rea Guvernului
Rom6niei nr. 557120t6 privind managementul tipurilor de risc;

- prevederile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General
pentru Situalii de Urgen!5 nr. 39639 din 19.t0.2022;

- adresa nr. 4510186 din 2L.t0.2022 a Inspectoratului pentru Situalii de
Urgen!5,,Bistrila" al judelului Bistrila-NEsHud;

tn temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la Hotbr6rea nr.
L49L109.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatoricS, atributiile, functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor
operative pentru situatii de urgent5,



HorAnAgrE:
Art, 1. (1) Se aprobd Situalia privind ad5posturile de proteclie civilS publice

9i private din judelul Bistrila-N5siud, prevdzute in Anexa nr. 1 care face parte
integrant5 din prezenta hot5r6re.

(2) Se aprob5 Planul de MSsuri pentru aducerea ?n stare de
operativitate a ad5posturilor publice de proteclie civilS neoperative, de la nivelul
unitSlilor administrativ-teritoriale 9i al asocialiilor de proprietari din judelul
Bistrila-N5s5ud, prevdzut tn Anexa nr.2 care face parte integrant5 din prezenta
hotb16re,

Art. 2. HotbrSrea se comunicd de c5tre Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgen!5, prin e-mail, cu:

- Departamentul pentru Situatii de Urgentd din cadrul M.A.I.;
- Inspectoratul General pentru Situatii de UrgentrS;
- Primbria municipiului Bistrila;
- Primbria oragului Beclean;
- Primbria oragului NdsSud;
- Prim5ria oragului Sdngeorz-Bdi;
- membrii Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd Bistrita-N5s5ud;
- Cancelaria prefectului;
- Serviciul programe, coordonare institulionalS 9i situalii de urgen!5;

Art. 3. Prevederile prezentei hotSr6ri intrS in vigoare la data de 16. tL.2022.
Art. 4. Prezenta hotdrdre s-a adoptat cu 33 de voturi pentru,

Inspector Bistrifa-Nisiud

PRE9EDINTE C.J.S.U.

Col. dr. ntin FLOREA
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