
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

  
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI BIHOR 

 
Hotărârea nr.11 
 din 22.06.2022 

 
privind aprobarea spațiului pentru funcționarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bihor 

 
 

În baza prevederilor: 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- Hotărârii Guvernului nr. 574/2022 privind organizarea și funcțioarea Centrului Național de Coordonare și 

Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a 

intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului 

Bihor, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.105/2015. 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BIHOR 

 
Întrunit în ședința din data 22.06.2022 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  

Art. 1 Se aprobă spațiul pentru funcționarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției 

Bihor la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor, din municipiul Oradea, strada 

Avram Iancu, numărul 9. 

Art. 2 Cheltuielile curente și de capital pentru funcţionarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere 

a Intervenției Bihor vor fi asigurate din bugetul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor. 

Art. 3 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor va comunica prezenta hotărâre 

către membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor și către comitetele locale pentru 

situații de urgență prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

Totodată, prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publicului prin publicarea pe pagina de internet a 

Instituției Prefectului județul Bihor. 
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