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HOTĂRÂREA NR. 41  

din data de 07.03.2022 

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 organizării eficiente și unitare a unei misiuni umanitare în vederea sprijinirii cetățenilor 

ucrainieni; 

- prevederile hotărârii CJSU Galați nr. 26 din 28.02.2022 privind solicitarea către Administrația 

Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a scoaterii de la rezerva de stat a unor bunuri materiale 

și mijloacele de cazarmament pentru sprijinirea cetățenilor străini și apatrizi care sosesc din Ucraina; 

- prevederile hotărârii CNSU nr. 15 din 06.03.2022 privind propunerea de scoatere de la rezervele de 

stat a unor construcții ușoare din elemente modulate și a unor bunuri materiale și mijloace de cazarmament 

pentru sprijinirea cetățenilor străini și apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului București și 

a județelor Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui; 

- prevederile art. 11, art. 4, alin.1, litera e 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; 

- prevederile din  Legea   nr.  82/1992   privind   rezervele   de  stat, republicata,  cu modificarile  si 

completarile  ulterioare; 

- prevederile din art.9 alin. b) din Legea nr. 481 /2004 privind protecția civilă; 

- prevederile Dispoziției nr. 619/26.02.2022 privind mecanismul de coordonare a activităților 

specifice gestionării situației generate de apariția unui aflux de refugiați/persoane strămutate pe teritoriul 

României; 

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 Bunurile materiale și mijloacele de cazarmament pentru sprijinirea 

cetățenilor străini și apatrizilor care sosesc din Ucraina, alocate județului Galați de 

către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, se predau de 

către Instituția Prefectului Județului Galați, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 



”General Eremia Grigorescu” al județului Galați în vederea distribuirii către unitățile 

administrativ teritoriale, în funcție de evoluția situației operative.  

Art. 2 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  


