
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE

privind stabilirea unor m suri în contextul gestion rii epidemiei generat  de

virusul COVID-19

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
Având în vedere:
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe

teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

- propunerile formulate de Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 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 stabile te ca recoltarea probelor biologice în vederea proba iunii judiciare
prin stabilirea alcoolemiei sau prezen ei în organism a substan elor psihoactive, în
conformitate cu Ordinul ministrului s ii nr. 1512/2013, actualizat, s  fie asigurat  astfel:

(1) vineri ora 15.00 – luni ora 08.00 i în intervalul orar 15.00 – 08.00 de luni – vineri,
la Centrul  de permanen rm ne ti – Pia , din municipiul Piatra Neam , Aleea Ulmilor, nr.
17°;

(2) luni – vineri în intervalul orar 08.00 – 15.00, de c tre spitalele aflate în proximitatea
municipiului Piatra Neam .

Art. 2 M surile prev zute la art. 1 pct. 1 i pct. 2 intr  în vigoare începând cu data de
25 octombrie 2021, ora 08.00, pentru o perioad  de 60 zile.

Art. 3 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  va
asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i institu iilor interesate.
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