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HOTĂRÂREA nr. 18/01.07.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 
 

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile art. 17 din H.G. nr. 574 din 28.04.2022, organizarea și funcționarea 

Cejntrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, 
respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și 
relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență; 

- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004; 

- prevederile Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, aprobat prin Ordinul 
Prefectului - Județului Dâmbovița nr. 95 din 01.04.2022. 

  
 

 Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă 
prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

 

 Art.1. (1) Se aprobă funcționarea Centrului Județean de Coordonare și 
Conducere a Intervenției Dâmbovița în spațiul pus la dispoziție de Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, din Bulevardul Regele Carol I, 
nr. 51, municipiul Târgoviște, sau în altă locație stabilită de comandantul acțiunii în 
funcție de situația operativă. 

(2) Cheltuielile de întreținere și funcționare ale Centrului Județean de 
Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița sunt asigurate de către Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița. 



(3)    Autoritățile publice locale și instituțiile care desemnează reprezentanți în 
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița pot aloca 
fonduri și mijloace pentru asigurarea condițiilor optime de operaționalizare. 

 

Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de 
preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile 
administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița. 
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