ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 11 din 05.04.2020
privind stabilirea beneficiarilor spaţiilor de cazare (clădiri) ce urmează a fi
rechiziţionate de pe teritoriul judeţului Bacău
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 118/
28.02.2020 al Prefectului Judeţului Bacău, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de
05.04.2020.
Având în vedere:
- Precizările nr. 130836/04.04.2020, privind modalitatea de efectuare a rechiziţiilor de clădiri
(spaţii de cazare) şi a prestărilor de servicii în interes public de către autorităţile
administraţiei publice, emis de către Comandantul Acţiunii, Secretar de Stat, şef al
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;
- Acordul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei nr.
130842/04.04.2020;
- Prevederile Legii nr. 132/1197, republicată, privind rechiziţii de bunuri şi prestările de
servicii în interes public;
- Hotărârea de Guvern nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
legii nr. 132/1997, privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;
- Ordinul nr. 74546/04.04.2020, emis de către Comandantul Acţiunii, Secretar de Stat, şef al
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;
- Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Prevederile art. 52 din Decretul nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României;
- Ordinul 81/11.04.2011 al Președintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale şi Preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii, pentru aprobarea
Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile;
- Procedura Operaţională pentru aplicarea unitară a legislaţiei incidente în materie de
rechiziţie de bunuri şi prestări de servicii în interes public la instituirea stării de urgenţă sau
în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor unor dezastre nr. 872PS din
18.03.2020, elaborată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
1

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se stabilesc beneficiarii spaţiilor de cazare pentru carantinarea persoanelor care
vin din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectată de COVID-19 (zonă roşie): primarii
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bacău;
Art. 2. Prezenta hotărâre se transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr.
CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, de către Serviciul Comunicare şi Situaţii de Urgenţă
din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului
Bacău va comunica prezenta Hotărâre către toți membrii C.J.S.U. Bacău, precum și către
unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău.

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău

Prefect
Alexandru-Liviu MIROȘEANU

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, în sistem audio-conferință, din data de 05.04.2020
cu majoritate de voturi, conform procesului verbal nr. __/__________.
Hotărârea nr. 11 din data de 05.04.2020
Exemplar unic
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău____________
2

