ROMANIA
INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA
COMITETULJUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA BRAILA
HOTAP.AREA NR. 27
din 29 iulie 2020

In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernulul nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgent a a Guvernului nr. 1/2014 privind
unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenca, precum gi pentru modificarea
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Sltuatillor de Urgenta, cu modificarile i completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de rise;
Tinand cont de prevederlle Notararii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea cheltuiehlor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul
sanatatii, precum i pentru alocarea unel sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului, prevazut in bugetul de stet pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sanatatii, cu modificarile gi completarile ulterloare;
Avand in vedere prevederile Legit nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In considerarea prevederilor Legil it. 136/18.07.2020 pdvind instituirea unor masurl In
domeniul sanatatil publice In situatii de risc epidemiologic si biologic;
Tinand cont de prevederlle Hotararll Guvernutul nr. 553/2020 prIvInd prelunglrea starii dc
alerta pe teritodul Romaniel incepand cu data de 17 iulie 2020, precum gi stabilirea masurilor
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 51 combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile gi completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 26/28.07.2020 a Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta Braila;
in conformitate cu prevederile Ordinului minIstrulul sanatadi nr. 1309/2020 privind
modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2;
Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatil nr. 1321/2020 pentru
aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directille de sanatate publica judetene si
a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Public, precum si de unitatile
sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatil de risc epidemiologic de infectare cu
virusul SARS-CoV-2;
Luand in considerare adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 27022/23.07.2020,
de solicitare a identificarii unei loc.adi alternative in conformitate cu prevederlle art. 5 alin. (1) gi
(2) din Legea nr. 136/2020;
Avand in vedere adresa nr. 7406/23.07.2920 a Directiei de Sanatate Publica a Judetului
Braila, de solicitare a identificaril unel locatii alternative in conformitate cu prevederlle art. 5
alin. (1) gi (2) din Legea nr. 136/2020;
Luand In considerare prevederile art. 1 al Hotaradi nr. 10/17.03.2020 a Comitetului
ludetean pantry Situatii de Urgenta Bfaila, care stabileste modul de adoptare a hotararilor
C.3.S.U. pe timpul stall' de urgenta;
Tinand cant de dinamica alarmanta a cazurilor de infectare Cu SARS-CoV-2 la nivelul
judetului;
In baza Regulamentului - Cadru privind structure organizatorica, atdbutlile gi dotarea
comitetelor gi centrelor operative pentru situatii de urgent& aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 1491/2004,

Comitetuf Judetean pentru Situatii de Urgenta Br'aif a
HOTAFUISTE :
Art. 1. incepflnd Cu data prozentei, se stabile5to
ca spatiu special
desemnat de autorita1i pentru carantinarea persoanelor suspecte de a fi infectate/infectate Cu
noul coronavirus (COVID-19).
Art. 2. Inspectoratul de jandarmi judetean 51 Inspectoratul de poli1ie judetean vor
asigura ordinea public in zona obiectivului mentionat la art. 1, in conformitate cu procedurile
specifice.
Art. 3. Cheltuielile ocazionate de carantinare vor Ii acoperite prin aplicarea prevederilor
legale in vigoare.
Alt. 4. Se modifica art. 4 din Hotararea C.J.S.U. Braila nr. 26/28.07.2020, dupa aim
ind locatie alternative ata5ara Spitalului Judetean de Urgenta
urmeaza:
cheltuielile ocazionate in acest scop vor fi suportate de Spitalul Jude1ean de Urgent0 Braila".
Art. 5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta hotarare va fl comunicata
institutilIor implicate 5i va fi postal:a pentru o perioada de 30 de zile pe site-ul Institutiei
Prefectului - Judetul BriIa, http://br.prefectura.matgov.m.
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