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ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ A 

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SĂLAJ 

 
(1) În H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, prevede că: 

 lucrările comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în spaţii special amenajate prin grija 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit; 

 spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de comunicaţii, echipament de 

comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, corespunzător componenţei comitetului 

respectiv şi atribuţiilor acestuia; 

 aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică, exceptând echipamentul de comunicaţii 

speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ corespondent şi fac parte din sistemul de 

comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional; 

 comitetele pentru situaţii de urgenţă se asigură cu spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de 

presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi de către autorităţile şi instituţiile 

în cauză; 

 dotările pentru spaţiile de lucru ale comitetelor şi pentru mass-media se asigură de către autorităţile 

administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit; 

 dotările pentru centrele operative se asigură de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

care le-au constituit; 

 costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către autorităţile administraţiei 

publice centrale sau locale; 

 fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor necesare fiecărui minister sau fiecărei instituţii publice 

centrale sau locale cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din bugetele 

alocate anual acestora cu această destinaţie. 

(2) Din prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă rezultă: 

 cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operaţionale din structura serviciilor publice comunitare 

profesioniste se finanţează din bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi/sau din bugetele consiliilor 

judeţene, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului; 

 cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează, după caz, din bugetele 

ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului; 

 fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă 

la nivel central şi local se asigură din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din 

alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii. 
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