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HOTĂRÂREA NR. 30  

din data de 03.03.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 
- afluxul mare de persoane cu cetățenie ucraineană care sosesc în România prin vama Giurgiulești – Galați rutier și 

vama Oancea, județul Galați, persoane care solicită sprijin privind cazarea pe termen scurt și mediu; 

- necesitatea orgaznizării eficiente și unitare a unei misiuni umanitare în vederea sprijinirii persoanele 

refugiate/strămutate ce sosesc în județul Galați din Ucraina; 

- adresa nr. 45069 din 03.03.2022 a Primăriei Municipiului Galați privind propunerea de includere a unor spații de 

cazare pe termen scurt și mediu pentru persoanele refugiate/strămutate ce sosesc în județul Galați din Ucraina; 

- Hotărârea CJSU Galați nr. 27 din 28.02.2022; 

- prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările şi modificările 

ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă; 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 36 din 26.01.2021 privind 

actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU, 
 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 adoptă următoarea hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei 1 la hotărârea CJSU Galați nr. 27 privind 

locațiile de cazare spațiile, pentru persoanele refugiate/strămutate ce sosesc în județul 

Galați din Ucraina. 

Art. 2 Primăria municipiului Galați va asigura toalete ecologice în punctul de 

trecere al frontierei Galați – rutier, la tabăra mobilă amplasată pe stadionul ”Nicolae 

Rainea” din municipiul Galați, precum și în alte locații unde vor fi solicitate. 

Art. 3 Centrul de vaccinare deschis la Baza sportivă Siderurgistul se mută în 

incinta Centrului de vaccinare deschis la Patinoarul Galați. 

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi, va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi instituţiilor 

interesate. 

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Gabriel – Aurelian PANAITESCU  


