ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 5 din 25.02.2020
privind adoptarea măsurilor necesare identificării
spațiilor corespunzătoare de carantinare, care să
îndeplinească condițiile de a asigura un număr suficient
de locuri și condiții corespunzătoare
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 451/
13.11.2019 al Prefectului Judeţului Bacău, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de
25.02.2020;
Având în vedere:
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele
măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor
de risc;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004din pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătății;
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile
de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă stabilirea unei locații la o pensiune aflată la periferia municipiului
Bacău prin grija Primăriei municipiului Bacău, în vederea carantinării persoanelor
asimptomatice care sosesc din localitățile aflate în carantină sub efectul infectării cu virsu
COVID-19 (Coronavirus);
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Art. 2. Cheltuielile aferente pentru carantinarea persoanelor vor fi suportate de către
Primăria municipiului Bacău;
Art. 3. Se abrogă art. 1 din Hotărârea Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență
nr. 4 din 24.02.2020;
Art. 4. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații
de Urgență va comunica prezenta Hotărâre către Instituția Prefectului – Județul Bacău,
Consiliul Județean Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Școlar Județean
Bacău, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău și Primăria municipiului Bacău, în
vederea punerii ei în aplicare.

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău

Prefect
Alexandru-Liviu MIROȘEANU

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 25.02.2020 cu majoritate de
voturi, conform procesului verbal nr. 5/25.02.2020.
Hotărârea nr. 5 din data de 25.02.2020
Exemplar unic
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău_____________
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