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HOTARAREA 
nr. 56 din 10.09.2021

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfa Boto§ani

In temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanfa de Urgenfa a Guvernului nr. 21 din 
15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situafiilor de Urgen^a, aprobata 
§i modificata prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. 
nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind structure organizatorica, atribupile, funcfionarea 
§i dotarea comitetelor §i centrelor operative pentru situafii de urgenfa, cu completarile §i 
modificarile ulterioare §i ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribufiile, 
functionarea §i dotarea comitetelor §i centrelor operative pentru situafii de urgenfa in 
judeful Boto§ani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

In temeiul aprobarii in data de 10.09.2021 a Comitetului Judefean pentru Situafii de 
Urgenfa Boto§ani,

In contextul riscului de raspandire a infecfiei cu Coronavirus SARS - CoV — 2 si 
adoptarea masurilor stabilite prin:

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificarile §i completarile ulterioare;

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatafii 
publice in situafii de rise epidemiologic §i biologic;

Ho tararea de Guvern nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea starii 
de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 11 august 2021, precum §i stabilirea 
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de 
masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializa in contextul pandemiei de 
COVID-19 si a listei spitalelor si unitatilor de dializa care asigura asistenta medicala 
pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, conform clasificarii spitalelor 
in 3 niveluri de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta urmatoarea



HOTARARE:

Art. 1. Se propune includerea pe Lista spitalelor si unitatilor de dializa care asigura 

asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, Spitalul 

de Recuperare ’’Sfantul Gheorghe” Botosani, avand in vedere recrudescenta cazurilor 

confirmate de COVID-19 la nivelul judetului Botosani.

Art. 2. Directia de Sanatate Publica Botosani va emite avizul pentru modificarea 

capacitatii de investigatii si tratament si a resurselor umane disponibile la nivelul judetului 
Botosani si va face demersurile necesare catre Ministerului Sanatatii pentru includerea 

pe lista a unitatii sanitare mentionate.

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cuno^tinla tuturor membrilor si consultantilor 

Comitetului Jude^ean pentru Situafii de Urgen^a Boto§ani, Directiei de Sanatate Publica 

Botosani si Spitalului de Recuperare ’’Sfantul Gheorghe” Botosani prin intermediul 

po§tei electronice, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Jude|ean 

pentru Situapi de Urgen^a Boto§ani.
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