
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
SUCEAVA 

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN DATA DE 23.02.2022 
privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, 

necesare a fi utilizate pe durata stărilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare 
de situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Suceava 

A 

In temeiul: 

S 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; 

S H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc; 

S Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

S H.G. nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor 

umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale; 

S Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 150 din 15.03.2021 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, 

modificat cu Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 392 din 28.09.2021; 

S Dispoziţiile art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul termenelor. 
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- prevederile art. 5, lit. d) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
A 

In temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004. 
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, 

întrunit în şedinţă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, HOTĂRĂŞTE: 

/V 

Art. 1. (1) înaintarea propunerii către Administraţia Naţională a Rezervelor de 

Stat şi Probleme Speciale privind scoaterea de la rezerva de stat, cu titlu gratuit, a 

următoarelor elemente de cazarmament: 1000 buc. paturi, 1200 buc. saltele, 1200 buc. 

pături, 2400 buc. cearşafuri, 1200 buc. perne, 2400 buc. feţe de pernă, 200 buc. saci 

de dormit. 

(2) Acestea vor fi utilizate ca ajutoare de urgenţă pentru populaţia afectată pe 

durata stărilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă 

produse pe teritoriul judeţului Suceava, repartiţia acestora urmând a fi realizată prin 

hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 

aprobare, către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, respectiv altor instituţii 

interesate. 

PREŞEDINTELE 
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRli SITU 

PREHECT 

Gh. Alexandru 

URGENŢĂ SUCEAVA 

Suceava, 

23 februarie 2022 

2 



COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
SUCEAVA 

HOTĂRAREA NR. 15 DIN DATA DE 23.02.2022 
privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, 

necesare a fi utilizate pe durata stărilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare 
de situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Suceava 

In temeiul: 

^ 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; 

S H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc; 

S Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

S H.G. nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor 

umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale; 

S Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 150 din 15.03.2021 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, 

modificat cu Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 392 din 28.09.2021; 

S Dispoziţiile art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul termenelor. 

• J ! ? , ' ' , > ' . O' i» / . • /.. • - y v\-

Ţinând cont de: : ' 

- prevederile art. 5, lit. d) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
A 

In temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004. 

\ 

1 



Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, 

întrunit în şedinţă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, HOTĂRĂŞTE: 

/V 
Art. 1 . ( 1 ) înaintarea propunerii către Administraţia Naţională a Rezervelor de 

Stat şi Probleme Speciale privind scoaterea de la rezerva de stat, cu titlu gratuit, a 

următoarelor elemente de cazarmament: 1000 buc. paturi, 1200 buc. saltele, 1200 buc. 

pături, 2400 buc. cearşafuri, 1200 buc. perne, 2400 buc. feţe de pernă, 200 buc. saci 

de dormit. 

(2) Acestea vor fi utilizate ca ajutoare de urgenţă pentru populaţia afectată pe 

durata stărilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă 

produse pe teritoriul judeţului Suceava, repartiţia acestora urmând a fi realizată prin 

hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 

aprobare, către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, respectiv altor instituţii 

interesate. 

PREŞEDINTELE VICEPREŞEDINTE AL CJSU SUCEAVA, 
I N S P E C T O R Ş E F 

ing. Costică GHIAŢĂ 

Colonel 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL 

SUCEAVA 

Adjunct Şef Centru Operaţional 
Locotenent 

ing. Ionuţ COBZIUC 
CONSILIER JURIDIC 
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