
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 46 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 
Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință  
extraordinară în ziua de 10.09.2020.   

Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 
publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- adresa înaintată de Direcția de Sănătate Publică Tulcea, înregistrată cu nr. 
15156/08.09.2020, referitoare la achiziționarea de spații medicale modulare pentru Spitalul 
Județean de Urgență Tulcea, necesare cazării pacienților infectați cu noul coronavirus  SARS – 
CoV-2. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 

nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ia act de fundamentarea înaintată de 

Direcția de Sănătate Publică Tulcea, prin adresa nr. 15156/08.09.2020, referitoare la necesitatea 

achiziționării, în regim de urgență, de containere pentru pacienții asimptomatici infectați cu noul 

coronavirus  SARS – CoV-2  și constată necesitatea achiziționării în regim de urgență a 10 buc.  – 

„spații medicale modulare”.  

Art.2 Valoarea totală a achiziției este estimată la suma de 280,00 mii lei cu TVA.  

Art.3 Suma estimată poate fi solicitată și alocată din fondurile proprii ale Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea, contribuția financiară a autorității publice locale sau din fonduri 

alocate de Ministerul Sănătății. 

Art.4 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, 

pentru punere în aplicare. 

 

  
                                                                    Emisă astăzi, 10 septembrie 2020. 

 
 

PREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

P R E F E C T, 
 

IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN 


