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HOTĂRÂREA NR. 105 
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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 Ordonanței de urgență nr. 15 din 27 februarie 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; 

- prevederile HG nr. 315/05.03.2022 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 din Ucraina 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 suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 

Interne; 

- adresa nr. 2357 din 10.08.2022 a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazu” privind reutilizarea sălii de sport pentru 

activitățile sportive și închiderea temporară a locației de cazare; 

- hotărârile CJSU Galați nr. 43 din 11.03.2022 și nr. 53 din 14.03.2022 privind distribuția bunurilor materiale și 

mijloacelor de cazarmament de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului 

Galați către U.A.T. Galați, pentru a fi utilizate la sala de sport a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazu” Galați; 

- hotărârea nr. 6 a Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență apărute ca urmarea a 

afluxului crescut de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina; 

- 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 Începând cu data de 16.08.2022 ora 16.00 sala de sport a Școlii 

Gimnaziale ”Mihai Viteazu” din Galați, se va utiliza pentru activități sportive, fără a se 

scoate din evidențele de cazare la nivelul județului Galați pentru cetățenii străini sau 

apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. 

Art. 2 Bunurile materiale și mijloacele de cazarmament distribuite de către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului 



Galați către U.A.T. Galați, pentru a fi utilizate la sala de sport a Școlii Gimnaziale 

”Mihai Viteazu” vor fi păstrate într-o încăpere aparținând școlii, astfel încât să poată fi 

amplasate operativ dacă situația o va impune. 

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent  al Comitetului Județean 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 


