
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE
privind aprobarea m surilor pentru cre terea num rului de paturi destinate pacien ilor

COVID-19 pozitivi, în spitalele din jude ul Neam

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam

Având în vedere:
- prevederile art. 257 din Ordonan a de Urgen  nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- prevederile art. 2, lit. a, d i j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 i art. 11 din Ordonan a de

Urgen  nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatoric ,
atribu iile, func ionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative pentru situa ii de urgen  la
Hot rârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
structura organizatoric , atribu iile, func ionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative
pentru situa ii de urgen ;

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor m suri în domeniul s ii

publice în situa ii de risc epidemiologic i biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul S ii, cu modific rile i complet rile ulterioare;

- prevederile Hot rârii de Guvern nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea st rii de
alert  pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum i stabilirea

surilor care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Ordinul MS nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de m suri pentru organizarea
spitalelor i a unit ilor de dializ  în contextul pandemiei de COVID-19 i a listei spitalelor i
unit ilor de dializ  care asigur  asisten a medical  pentru pacien i, cazuri confirmate i
suspecte de COVID-19, conform clasific rii spitalelor în 3 niveluri de competen , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

- Adresa Spitalului Or enesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neam  nr. 16615/22.09.2021
transmis  CJCCI privind deta area unui medic primar ATI i 2 medici reziden i ATI;



- Adresa Spitalului Jude ean de Urgen  Piatra Neam  nr. 33114/22.09.2021 transmis
CJCCI privind deta area unui medic specialist / rezident ultimul an ATI, 2 medici speciali ti /
reziden i ultimul an Boli Infec ioase i 2 medici speciali ti / reziden i ultimul an Pneumologie;

- Adresa Direc iei de S tate Public  Neam  nr. 14901/23.09.2021, privind propunerile
pentru cre terea num rului de paturi destinate pacien ilor COVID-19 pozitivi, în spitalele din
jude ul Neam ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu modific rile i
complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. Se aprob  m surile propuse de Direc ia de S tate Public  Neam  pentru
cre terea num rului de paturi destinate pacien ilor COVID-19 pozitivi, în spitalele din jude ul
Neam , conform anexei la prezenta hot râre.

Art. 2. (1) Se impune respectarea „Planului Jude ean de rezilien  al re elei sanitare din
jude ul Neam  fa  de recrudescen a COVID-19” cu privire la num rul de paturi A.T.I. stabilit
pe fiecare unitate sanitar .

(2) Planul Jude ean de rezilien  al re elei sanitare din jude ul Neam  fa  de
recrudescen a COVID-19 va fi actualizat de Direc ia de S tate Public  Neam , ori de câte ori
este nevoie, în func ie de situa ia epidemiologic  la nivelul jude ului Neam .

Art. 3. (1) În cazul deficitului de medici, pentru sec iile A.T.I. – Covid-19, sau alte
sec ii medicale care acord  asisten  medical  pacien ilor confirma i/ suspec i COVID-19,
unit ile sanitare vor lua m suri de informare a Direc iei de S tate Public  Neam .

(2) Direc ia de S tate Public  Neam  va transmite solicit rile primite de la unit ile
sanitare cu privire la deficitul de medici Centrului Jude ean pentru Coordonarea i Conducerea
Interven iei Neam , care, ulterior, vor fi înaintate spre solu ionare Centrului Na ional pentru
Coordonarea i Conducerea Interven iei.

Art. 4. Direc ia de S tate Public  Neam  va supraveghea aducerea la îndeplinire a
surilor din prezenta hot râre.

Art. 5. (1) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „PETRODAVA” al Jude ului Neam ,
va transmite prezenta hot râre, Departamentului pentru Situa ii de Urgen  din cadrul M.A.I.,
Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen ,  tuturor unit ilor spitalice ti din jude ul
Neam , membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam i tuturor institu iilor
interesate.

(2) Institu ia Prefectului – Jude ul Neam , Direc ia de S tate Public  Neam i
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „PETRODAVA” al Jude ului Neam  vor asigura
postarea prezentei hot râri pe site-urile institu iilor.

PRE EDINTE,

PREFECT

George LAZ R

Nr. 90
Piatra Neam , 23 septembrie 2021


