COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA

H O T Ă R Â R E A Nr. 63
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului
Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință
extraordinară în ziua de 03.08.2022.
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, Titlul IV - Sistemul
național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat;
- Ordonanței de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Salvare a Vieții
Omenești pe Mare Constanţa – ARSVOM, din 25 iunie 2004;
Luând în considerare faptul că în rada maritimă Sulina, în contextul geopolitic actual
generat de conflictul din Ucraina se înregistrează un număr semnificativ de nave ancorate,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se impune inițierea demersurilor de către Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea,
conform competențelor, pentru asigurarea asistenței medicale publice de urgență în faza
prespitalicească prin personal medical calificat, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Tulcea,
alături de reprezentanţii Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanţa, în
vederea salvării persoanelor aflate în pericol la bordul navelor ancorate în rada maritimă Sulina.
Art.2 În vederea asigurării misiunilor din competență precizate la art. 1, Serviciul Județean
de Ambulanță Tulcea, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Tulcea, va încheia un protocol de
colaborare cu Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanţa.
Art.3 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, 03 august 2022
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