
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 
 

HOTĂRÂRE 

privind identificarea și adoptarea măsurilor și acțiunilor de combatere a 
efectelor cauzate de creșterile de temperatură 

 

Având în vedere:  

- prevederile art.257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;  

- prevederile art.2, lit.a, d şi j, art.3, lit.a, art. 4, art.7 şi art.11 din Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- prevederile art.10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă la Hotărârea 

Guvernului României nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

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

urgenţă;  

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

- prevederile Ordinului Comun MAP/MAI nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca 

efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;  

- prevederile Ordinului Comun MADR/MAI nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect 

producerea secetei pedologice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii 286 din 17.07.2009 privind Codul penal;  

- prevederile Dispoziției Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

894 din 20.06.2021 privind măsurile și acțiunile specifice sezonului cald; 

 - prevederile HCNSU nr.31 din data de 20.07.2022;  

- prevederile 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; 

- Planul de măsuri al ISU Timiș și al DSP Timiș, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate din 

vara anului 2022, asupra populației nr.906.817/17399 din data de 16.06.2022. 
 

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

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 - Unitățile Administrativ Teritoriale vor disemina către populație măsurile specifice pentru 

combaterea efectelor cauzate de creșterile de temperatură, transmise de către Direcția de Sănătate 

Publică Timiș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș. 

Art.2 - Unitățile Administrativ Teritoriale vor identifica persoanele vulnerabile de pe raza localităților 

cu ajutorul personalului de specialitate, ONGurilor și voluntarilor și vor lua măsuri de sprijinire a 

acestora pentru prevenirea riscurilor care pot apărea pe timpul perioadelor cu temperaturi ridicate.  

Art.3 - Unitățile Administrativ Teritoriale care dispun de mijloace tehnice pentru acordarea de prim 

ajutor calificat, transport de apă și intrevenție la incendii vor asigura menținerea în stare de 

operativitate a acestora și vor interveni, în funcție de evoluția situației operative, pentru limitarea 

efectelor caniculei asupra populației. 
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Art.4 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor evalua situația operativă la nivelul localităților 

și vor acționa pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor 

negative ale fenomenului de caniculă pe teritoriul județului Timiș și Planul de măsuri pentru 

diminuarea potențialelor efecte negative ale fenomenului de secetă pe teritoriul județului Timiș. 

 Art.5 - (1) Unitățile Administrativ Teritoriale vor amenaja puncte medicale de prim ajutor și de 
adăpostire a populației, semnalizate coresunzător, astfel încât să fie identificate cu ușurință de către 
populație, dotate cu aer condiționat și apă potabilă care să fie distribuită gratuit către populație.  
 
Art.6 - Unitățile Administrativ Teritoriale vor identifica zonele neamenajate frecventate de cetățeni 
pentru scăldat, vor afișa la vedere panouri de avertizare care să conțină mesajul: „SCĂLDATUL 
INTERZIS” și vor monitoriza zonele pentru evitarea accidentelor. 
 
Art.7 - Punctele de acordare a primului ajutor sunt amplasate în județul Timiș în următoarele locații: 
● Timișoara: 
1. Oficiul Poștal nr. 1 Timișoara, Blv Revoluției 1989, nr. 2 
2. Opera Română Timișoara -Agenția de Bilete – str. Mărășești nr.2 
3. Oficiul Poștal nr. 5, ghișeul nr. 1 Timișoara, str.1 Decembrie nr. 90 
4. Piața Iosefin Timișoara 
● Lugoj: 
1. Piața Iosif Constantin Drăgan nr.10, Centrul Civic 
2. Piața Agroalimentară. Splaiul Morilor nr.1. 
 
Art.8 - Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 
transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul 
pentru Situații de Urgență.  
 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

PREFECT 

MIHAI RITIVOIU 
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