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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GIURGIU

Comitetul Judelean pentru Situatii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr. 19 din 23.03'2022

AvAnd in vedere:
- Procesul verbal nr. 19 din23.03.2022 incheiat in qedinta extraordinar6 a Comitetului Jude{ean

pentru Situatii de Urgentd Giurgiu,

- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarea Regulamentului privind

organizarea, atributiile gi functionarea Comitetului Judetean pentru Situa{ii de Urgen}[ Giurgiu,

- Hot6.6rea de Guvern nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura organizatoricd, atribufiile, functionarea gi dotarea comitetelor qi centrelor operative

pentru situalii de urgentd - art. 10, alin. (3), art. ll,lit. a),

- Ordonan{a de Urgentd nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na}ional de

Management al Situatiilor de Urgen!6,

- Ordonantd de Urgenld nr. l5l2Q22 privind acordarea de sprijin gi asistentd umanitarl de c6tre

statul romdn cetfi-nilor str[ini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona

conflictului armat din Ucraina, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

- Hotlr6rea de Guvern nr.31512022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazdtii

ln locafiile stabilite de comitetele judefene/al municipiului Bucureqti pentru situalii de urgenJ[

pentru cetalenii strdini sau apafiizii aflali ln situalii deosebite care provin din zona conflictului

armat din Ucraina qi care rru solicit6 o form6 de protecfie potrivit Legii nr. 12212006 privind

azilul in Rom6nia, precum qi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervd bugetar6 la

dispozifia Guvemului, prevlzut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului

Ministerului Afacerilor Inte,rne,

Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenttr Giurgiu

adoptd prezerrta

HOT.LnAnn
Art. I Se modificl Hot6rfirea C'omitetului Judetean pentru Situalii de Urgent6 Giurgiu nr. 15 din

06.03.2022, cu modific5rile qi completdrile ulterioare, in sensul cd Sala Polivalent6 ,,Chauncey

Hardy" din municipiul Giurgiu igi pastreazd destinafia pentru antrenamente/concursuri, pdni la

data ia care va fi necesard-cazarea cetdtenilor strdini sau a apatrizilor care provin din zona

conflictului armat din Ucraina gi intrfl in Romdnia.



'Art.zToate 

celelalte prevederi ale Hotdrdrii Comitetului JudeJean pentru Situatii de Urgenfd
Giurgiu nr. l5 din 06.03.2022, cumodific[rile gi complet6rile ulterioare, rdm6n neschimbate.

Art. 3 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgen{6 Giurgiu
va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situafii de Urgenfd, Inspectoratului
General pentru Situalii de Urgenj6, Centrului Nalional de Cbordonare gi Conducere a
Interventiei, Consiliului Judetean Giurgiu, membrilor Comitetului Judefean pentru Situatii de

Urgen!6 Giurgiu, pregedinlilor comitetelor locale pentru situatii de urgentd din judelul Giurgiu 9i
operatorilor economici publici sau privati care au pus la dispozilie locatii de cazue,
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