
 

1 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

 
      

HOTĂRÂREA 

nr. 167 din 22.09.2021 

 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 932 din 09.09.2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19,cu modificările și completările ulterioare, 

 Luând în considerare: 

 - Evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2; 

 - Art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

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

 - Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații 

de risc epidemiologic și biologic, republicată; 

 - Ordinul nr. 753/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de 

dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și a unităților de dializă care 

asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform 

clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență; 

 - Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 - Ordinului Prefectului nr. 472/16.09.2021 privind actualizarea componenței Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Ilfov; 

 - adresa DSP Ilfov cu nr. 8570/22.09.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul 

Ilfov sub nr. 10916/22.09.2021. 

 În temeiul: 

-  Prevederilor art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Prevederilor art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 

situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 22.09.2021, adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1 Ca urmare a Avizului Temporar nr.40 din 22.09.2021 emis de către DSP Ilfov, 

Spitalul Clinic de Urgență Ilfov va funcționa ca spital suport Covid-19, cu următoarea structură 

funcționala: 

 

 - Corp H Parter – Unitate de Primiri Urgențe; 

 - Etajul I – Secție Chirurgicală cu 25 de paturi; 

 - Etajul III – Secție Medicală cu 25 de paturi; 

 - Etajul IV – A.T.I. cu 15 paturi. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență, 

membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor entităților 

responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent. 

  

 

 

 

Președintele 

Comitetului Județean pentru Situații de  Urgență Ilfov 

Prefect 
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