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Nr. 32232 / 16.04.2020 

HOTARAREA NR. 10 
din 16.04.2020 

Privind: masurile adoptate in cadrul sedintei extrordinare de lucru. a Comitetului Local pentru 

Situatii de Urgenta Tecuci. 

Avand in vedere prevederile: 

- Adresa nr. 5881/ 13.04.2020 emisa de DSP Galati 

- art.24 din OUG 21 / 2004, privind Sistemul National de Managment al Situatiilor de 

Urgenta aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 si OUG nr.1 / 2014 

privind unele masuri in domeniul managementului ''s -ituatiilor de urgenta,precum Si OUG nr. 

89 din 23.12.2014 pentru modificarea Si completarea unor acte normative in domeniul 

situatiilor de urgenta Si al apararii impotriva incendiilor; 

- HG 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorica,atributiile ,functionarea Si dotarea comitetelor Si centrelor operative pentru 

situatii de urgenta; 

In temeiul art.5,alin.3 din Regulamentul Comitetului local pentru situatii de urgenta,aprobat 

prin Dispozitia nr. 1339 din 08.11.2019 a Primarului municipiului Tecuci, 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 

adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1. Se abroga incheirea unui Protocol de prestari servicii pentru asigurarea spalarii Si 

Dezinfectarii lenjeriilor Si prosoapelor din spatiului de carantina pus la dispozitie de UAT Municipiul 

Tecuci situat in str. Cuza Voda, nr.16,aprobat prin , anexa 1HCJSU Galati nr. 30 din 31.03.2020 

Art. 2. Se aproba incheierea unui Contract de prestari servicii pentru spalarea efectelor Si 

lenjeriei persoanelor carantinate spatiului de carantina pus la dispozitie de UAT Municipiul 

Tecuci situat in str. Cuza Voda, nr.16,aprobat prin , anexa 1HCJSU Galati nr. 30 din 31.03.2020, cu o 

societate de spalatorie autorizata. 

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata membrilor CI,SU Si institutiilor interesate prin grija 

Serviciului Comunicare. 

PRESEDINTE CLSU TECUei 
PRIMAR 

Catalin Constantin HURDIftar, 


