JUDEŢUL ARGEŞ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ
HOTĂRÂREA NR. 18 din data de 19.03.2021
Având în vedere solicitările unităților medicale transmise Direcției de Sănătate Publică
Argeș pentru atribuirea de containere modulare, respectiv:
- adresa nr.900/16.03.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
- adresa nr.3059/18.03.2021 a Serviciul Județean de Ambulanță Argeș
Văzând adresa nr.9523/18.03.2021 a Direcției de Sănătate Publică Argeș transmisă
Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș referitoare la lipsa unor
spații corespunzătoare triajului epidemiologic și, respectiv, decontaminării personalului
medico-sanitar și auxiliar sanitar la unități medicale din județul Argeș, precum și adresa
Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență “Cpt.Puică Nicolae“ al Județului Argeș
nr.708424/18.03.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Argeș sub
nr.10923/19.03.2021 referitoare la necesitatea distribuirii a două containere modulare
pentru crearea unor spații de triaj epidemiologic și decontaminare la Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni și la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș;
În conformitate cu:
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor
de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile H.G. nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic și biologic;
În temeiul drepturilor conferite de H.G.nr.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului–cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările
ulterioare,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 19.03.2021, ora 13.00 adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Instituția Prefectului – Județul Argeș și Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale – Județul Argeș vor efectua, de îndată, toate demersurile necesare,
potrivit legii, pentru obținerea unui număr de 2 containere modulare și a sistemelor de
încălzire corespunzătoare pentru triajul epidemiologic al pacienților și decontaminarea
personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar, cu următoarea repartizare:
- 1 container la Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni
- 1 container la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș
(2) Demersurile menționate vor fi inițiate către Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Art.2. (1) S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. - Serviciul Dezvoltare Pitești va
sprijini/realiza operațiunile de racordare la rețeaua de energie electrică, în regim de urgență,
a containerelor modulare.
(2) După repartizarea containerelor modulare, Inspectoratul Județean pentru Situații
de Urgență “Cpt.Puică Nicolae“ al Județului Argeș va asigura dezinfecția și amenajarea
corespunzătoare a acestora.
Art.3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea
sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
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