ROMANIA
MINISTERUT AFACERITOR INTERNE
CoMTTETUL JUDETEAN PENTRU STTUATil DE URGENTA COVASNA

HOTARAREA Nr. 8
privind stabilirea procedurii de adoptare a hoGr6rilor C.J.S.U. Covasna restrdns,
respectiv Grupul de suport tehnic

Comitetul Judetean pentru Situatii de UrgentS Covasna
intrunit in sedintd extraordinarb in data de 18.03.2020,
In baza prevederilor Ordonantei de Urgent5 a Guvernului nr. 2112004 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgent6, cu modific5rile gi
completiri le ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. U2014
privind unele m5suri in domeniul managementului situaliilor de urgen!5, precum gi
pentru modificarea 9i completarea Ordonantei de Urgenl5 a Guvernului nr. 2t12004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentS, cu modificdrile 9i
complet6rile ulterioare;
in conformitate cu prevederile HotSrSrii Guvernului nr. 55712016 privind
managementul tipurilor de risc;
lin6nd cont de prevederile Ordonantei de Urgent5 a Guvernului nr. tll2020
privind stocurile de urgent6 medicalS, precum gi unele m5suri aferente instituirii
carantinei;

in

cu

prevederile Ordinului ministrului S5nitEtii nr.
3L3126.02.2020 pentru instituirea m5surii de carantin6 a persoanelor in situatia de
conformitate

urgenli de sbn5tate publicd internalionalS determinat5 de infectarea cu COVID-19 9i
stabilirea unor m5suri in vederea prevenirii gi limit5rii efectelor epidemiei;
Av6nd in vedere Planul de m5suri pentru gestionarea infediilor cu Coronavirus
COVID-l9 la nivelul judetului Covasna , aprobat prin HotSr6rea nr.6128.02.2020 a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenti Covasna;
AvSnd in vedere recomand5rile formulate in videoconferinta din data de
15.03.2020 de citre secretarul de stat, gef al Departamentului pentru Situatii de
Urgent5 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

norAnAgre:
Art. 1, (1) in scopul diminu5rii riscului de infectare cu Coronavirus COVID-19,
incep6nd cu data emiterii prezentei hot5rdri se stabilegte procedura de adoptare a
hotSrSrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgen!5 Covasna (C.J.S.U.) Covasna,
dup6 cum urmeazS:
a) Se intocmegte proiectul de hotdr6re a CJ.S.U., potrivit legii;
b) Se transmite, in scopul analiz5rii, proiectul de hot6r6re tuturor membrilor
C.J.S,U., prin e-mail;

c) in cel mult 2 ore de la primirea proiectului de hot5r6re, membrii CJ.S.U. transmit,

prin e-mail, voturile privind documentul comunicat (,,pentru" sau ,,impotriv5"), fie
abgineri sau obiectiuni;
d)

in termen de 1 or5 de la primirea proiectului de hot5r6re, membrii

CJ.S.U.

transmit, prin e-mail, voturile privind adoptarea proiectului de hotdrSre, care devine
hot6r6re a CJ.S.U.
(2) Dacd situatia va impune intrunirea in plen a membrilor C.J.S.U., se vor respecta
regulile privind distanta gi contactul dintre persoane.

Art. 2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta

hotdrSre va fi
postatd
pentru
perioad5
comunicat5 institutiilor implicate 9i va fi
o
de 30 de zile pe siteul Instituliei Prefectul ui - Judetul Covasna, https : //cv. orefectura. mai. qov. rol .

PRESEDINTELE C.J.S.U. COVASNA
PREFECT,

Iulian-Constantin TODOR
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