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Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenld. Giurgiu

HOTANAREA
nr. L4 din 01.03.2022

- Procesul verbal nr. l4 din 0l.03.2022incheiatin gedinta extraordinarl a Comitetului Judetean pentru
Situalii de Urgentl Giurgiu,

- Ordinul Prefectului nr. 44 din22.01.2020 pentru actualizarca Regulamentului privind organizarea,
atributiile gi funclionarea Cornitetului Judelean pentru Situatii de Urgentd Giurgiu,

- Hot6rdrea de Guvem nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoricS, atribuliile, functionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative pentru
situalii de urgenfi - art. 10, alin. (3), art. ll,lit. a),

- Ordonanla de Urgentd rc.21din 15.04.2004 (actualizatd) privin<l Sistemul Nafional de Management
al Situaliilor de Urgen!6,

- Ordonanld de Urgentd nr. 1512022 privind acordarea de sprijin qi asistentd umanitari de c6tre statul
rom6n cetltenilor str6ini sau apatrizilor aflafi ln situatii deosebite, provenili dinzona conflictului armat
<lin Ucraina )

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfi Giurgiu

adopt[ prezenta

H O TANANT

Art. 1 incepdnd cu data adoptErii prezentei hot6rdri, se aprobd ca tabere temporare de cazare pentru
cetE{enii str6ini sau apatrizi afla}i in situa}ii deosebite care provin din zona conflictului armat din
Ucraina gi intrd in Romdnia la nivelul judelului Giurgiu, urmdtoarele locatii:

- Detaqamentul de Pompieri Bolintin Deal, comuna Bolintin Deal - 100 de locuri;

- Sala de sport a Liceului ,,Dimitrie Bolintineanu", orag Bolintin Vale - 150 locuri;

- Hotel sport, municipiul Giurgiu- 15locuri;

- Complexul de Servicii Sociale Luceafbrul, municipiul Giurgiu - 20 locuri;

- Centrul de Primire in Regim de Urgenld a Persoanelor Defavoizate, municipiul Giurgiu - 18 locuri;

- Ocolul Silvic Bolintin - 14 locuri.

- Ocolul Silvic Comana, comuna Comana - t0 locuri
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Art.2 - in funcfie de necesitate, in afara celor prevdzvte la art.l, se stabilesc alte locafii de cazare,
dupd cum rxmeazd;

- Hotel Prietenia, municipiut Giurgiu - 40 locuri;

- Hotel ,,Hanul Cosminului", municipiul Giurgiu - 100 locuri

Art. 3 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judelean pentru Situafii de UrgenJ6 Giurgiu va
transmite prezentahotdrdre Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului General pentru
SituaJii de Urgen!fi, Centrului Nalional de Coordonare gi Conduc.r. u Intervenliei, Consiliului
Judefean Giurgiu, membrilor Comitetului Judelean pentru Situafii de Urgen]6 Giurgiu gi pregeclinfilor
comitetelor locale pentru situafii de urgen]6 dinjudeiul Giurgiu.
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