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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 
 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea pentru distribuirea unor containere modulare de la Administrația Națională a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în contextul epidemiologic generat de noul  
coronavirus SARS-COV-2 

Potrivit prevederilor: 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic, republicată; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată 

și completată cu OUG 192/2020; 

- 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 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă; 

- Legii nr. 82 din 21 iulie 1992 (**republicată**), privind rezervele de stat; 

- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- H.G. nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea 

si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare solicitările Spitalului Orășenesc Făget, Județul Timiș cu nr. 5296/28.10.2021 și 5141/21.10.2021  

privind repartizarea unui container; 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară: 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. În urma analizării solicitărilor primite de la Spitalul Orășenesc Făget, Județul Timiș, se aprobă necesitatea și 
oportunitatea acesteia. 

În contextul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-COV-2, se solicită un ajutor umanitar de 
urgență prin distribuirea unui container de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 

 
Art. 2. (1). Prin grija Instituției Prefectului Județul Timiș se vor intreprinde demersurile necesare în vederea obținerii 

acestuia de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 
  (2). Recepționarea și preluarea containerelor modulare de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale, se va realiza prin grija Primăriei orașului Făget, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 

 Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta 
hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Primăriei Orașului Făget, Spitalului Orășenesc 

Făget, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență și Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență.  

 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

p. PREFECT 

SUBPREFECT 

OVIDIU VIRGIL DRĂGĂNESCU 

 
 
 


