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HOTĂRÂREA NR. 52 

din data de 11.03.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 
 - necesitatea organizării eficiente și unitare a unei misiuni umanitare în vederea sprijinirii cetățenilor străini sau 

apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, ce sosesc în județul Galați; 

 - Ordonanței de urgență  nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile 

stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii 

aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat în România, și care nu solicită o formă de protecție 

potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplinirea bugetului Ministerului Afacerilor 

Interne 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 277/2022 pentru modificarea art. 55 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006. 

 - 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, 

 - prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

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 Protocolul de colaborare pentru finanțarea cheltuielilor aferente 

cu hrana și cazarea în locațiile stabilite de Comitetul județean pentru Situații de 

Urgență, puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau 

locale, pentru cazarea cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, anexat la prezenta 

hotărâre. 



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 Județean pentru Situații de Urgență Galați 

 

PREFECT 

Gabriel - Aurelian PANAITESCU 


