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HOTĂRÂREA 

privind stabilirea spațiului pentru funcționarea Centrului Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Caraș-Severin (CJCCI) 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.574/2022 privind organizarea şi 

funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a 

centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere 

a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 21/ 2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc,  cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de adresa nr. 4006247/29.06.2022 a Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Semenic” al Județului Caraș-Severin; 

Luând în considerare prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 

1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraș-Severin, întrunit în 

şedință extraordinară în data de 29.06.2022, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă spațiul pentru funcționarea Centrului Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Caraș-Severin (CJCCI), la sediul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Semenic” al Județului Caraș-Severin, din 

municipiul Reșița, str. Castanilor, nr. 123.  

Art. 2. Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Caraș-Severin sunt asigurate din bugetul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Semenic” al Județului Caraș-Severin. 

Art. 3. Operaționalizarea CJCCI se realizează cu personal specializat din 

cadrul:  

 a) inspectoratului pentru situații de urgență;  

 b) inspectoratului județean de poliție;  

 c) inspectoratului județean de jandarmi;  
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 d) inspectoratului teritorial al poliției de frontieră;  

 e) direcției de sănătate publică județene;  

 f) altor autorități/instituții responsabile pentru tipul de risc manifestat 

reprezentate la nivel județean care asigură funcții de sprijin, potrivit anexei nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

        Art.4. (1). Prezenta hotărâre se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului Caraş-Severin. 

                  (2). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic 

Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Caraş-Severin. 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P R E F E C T, 

 

 

Ioan DRAGOMIR  
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