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HOTĂRÂREA NR. 132 

din data de 17.11.2022 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 
- adresa Clubului Sportiv Siderurgistul Galați nr. 10285 din 26.10.2022 privind solicitarea de scoatere a sălii de 

badminton din cadrul Bazei Siderurgistul aflată în lista spațiilor de cazare pentru refugiații sosiți din Republica Ucraina; 

- prevederile Hotărârii CJSU Galați nr. 27 din 28.02.2022; 

- prevederile Hotărării nr. 7 din 17.11.2022 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; 

- afluxul crescut de refugiați din Republica Ucraina prin PTF Galați și PTF Oancea; 

- solicitarea cazării pentru o noapte de către persoanele refugiate și tranzitarea spre / dinspre Republica Ucraina 

prin localitatea de tranzit Isaccea din județul Tulcea; 

- localizarea Bazei Sportive Siderurgistul în apropierea zonei de Trecere Bac care face legătura între județul Galați 

și localitatea de tranzit Isaccea din județul Tulcea; 

- în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii 

speciale 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 respinge solicitarea privind scoaterea sălii de badminton din cadrul 

Bazei Siderurgistul aflată în lista spațiilor de cazare pentru refugiații sosiți din 

Republica Ucraina, aprobată prin Anexa 1 la Hotărârea CJSU Galați nr. 27 din 

28.02.2022, cu completările și modificările ulterioare. 

Art. 2 Primăria Municipiului Galați va dispune toate măsurile necesare pentru 

identificarea unui spațiu necesar pentru desfășurarea activitățile Clubului Sportiv 

Siderurgistul Galați. 

Art. 3 Instituția Prefectului Galați va formula răspunsul la adresa nr. 10285 din 

26.10.2022 și va aduce la cunoștință Clubului Sportiv Siderurgistul Galați motivele 

justificative care au stat la baza prezentei hotărâri. 



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  


