
MUNICIPIUL TECUC1 
PRIMARI 

5-(23 9 
unat  6) ,  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

COMITETUL jUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA 
AL JUDETULUI GALATI 

HOTARAREA NR. 676 
din data de 20.10.2020 

asurile adoptate in cadrul edintei extraordinare de lucnt a 
o *tetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gala 

Avand '5,vedere; 
- asigurarea mAsurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentd determinate de 

rnanifestarea noului virus SARS-CoV-2; 
prevederile Hotardrii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020 precut?) z stabilirea masurilor 
care se aplicei pe durata acesteia pentru prevenirea .yi combaterect efectelor panderniei de COV1D-19; 

prevederile Ordinului nr. 5.487 din 31 august 2020 pentru aprobarea masurilor de 
organizare a activiteitii in cadrul unitaliforfinstitutillor de invatamont In conditli de siguranta 
epidemiologicei pentru prevenitva imbolnavirlior C14 virusul S4RS-CoV-2, 

prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea > co baterea efecielor 
pandemief de COVID-19, Cu modificärzle ulterloare; 

prevederile Legii nr. 136 din 18 ittlie 2020 prnti instituirea uno möswi in domeniul 
,Onatatii publice In silualii de risc epidemiologic 4i biologic; 

adresa DSP Galati nr. 22707 din 20.10,2020 privind situatia epidemiologica la nivelul 
localitAtilor judetul Cialati (incidenta cazurilor de irnbolndvire cu SARS CoV-2) la data de 20.10.2020; 

rnasurile dispuse prin Hotararea Grupului de Suport Tehnico 	St-H/1011c nr. 66 din 
20.10.2020; 

prevederiie 0 U 0 nr. 21/2004 privind Sisternul National de Management al Situatiilor de 
Urgenta, aprobatA cu rnodiftedri §i cotripletdri prin. Le,gea nr. 15/2005 i Ordonanta de Urgenta nr. 
1/2014 privind uncle masuri in domeniul rnanagernentului situatiilor de urgenta; 

prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise, 
In temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Regulamentul privind orgcmizarea, atributiile yl 

,functionarea Comitetului Adel -earl pentru Situalii de Urgentei aprobat prin Ordinal Prefectului 
Judetului Galati nr. 351 din 14.09.2020, 

Comitetul Judetean pentra Skagit' de Urgenta Galati 
adopta urrnatoarett hotarare: 

Art. 1 Se modifica art. 1 din Hotararea C,JSU Galati nr. 196 din data de 10.09.2020 i va avea 
urmatorul continut; "Se aprabli scenariul II ((ALBEY) de functionare Incepand cu data de 
20.10.2020, pentru unitatea de invatamant Scoala Gannaziala "Gheorghe Petrascu" Str. Alexandra 
Papadopal Cann:tab nr. 15,131unicipiul Tecuci, judeful Galar 

Art. 2 Inspectoratul $colar Judetean Galati va comunica prezenta hotarare institutiei de 
invdtamant prevazuta la articolul nr. 1. 

Art 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta 
Galati va aduce la cunotintA prezenta hotarare membrilor CJSU i institutiilor interesate. 

PR.,ESEDINTP.1 
Comittu1m Judeean pentru tuat de 1irgtflà Galati 


