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HOTĂRÂREA NR. 57  

din data de 17.03.2022 

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; 

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

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 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”General Eremia 

Grigorescu” al județului Galați va operaționaliza două corturi cu rol de triaj, din cadrul 

taberei mobile pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat sosită de la 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Dunărea” Brăila, care vor fi 

amplasate în punctul de trecere al frontierei Galați – rutier. 

Art. 2 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”General Eremia 

Grigorescu” al județului Galați va operaționaliza patru corturi cu rol de triaj, din cadrul 

taberei mobile pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem containerizat sosită de la 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Dunărea” Brăila, care vor fi 

amplasate pe esplanada Palatului Navigației din Strada Portului Palatul Navigaţiei, nr. 

34. 

Art. 3 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  


