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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 88 din 18.10.2021 

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcții ușoare 

din elemente modulate, în vederea organizării punctelor de triaj 

observațional/epidemiologic și postvaccinare 

 

Având în vedere solicitările Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale și Instituției Prefectului din județele Olt și Timiș referitoare la 

alocarea unor construcții ușoare din elemente modulate dotate cu sisteme de 

încălzire și paturi cu cazarmament complet pentru operaționalizarea unor puncte 

de triaj observațional/epidemiologic și postvaccinare pe teritoriul județelor Olt și 

Timiș, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 

privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, 

 
 

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 -  Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat 

a trei construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de 

încălzire și câte patru paturi cu cazarmament complet fiecare, pentru 

operaționalizarea unor centre de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina, Spitalul Municipal Caracal și Spitalul Orășenesc 

Corabia din județul Olt. 
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Art.2 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a 

șase construcții ușoare din elemente modulate simple, pentru operaționalizarea 

unor centre de triaj observațional/epidemiologic, respectiv deservirii zonelor 

postvaccinare la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, respectiv 

Centrelor de Vaccinare de tip drive-through Shopping City și Selgros din județul 

Timiș. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin 

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 
 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 


