
ROMANIA

MINISTERUL AF RILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULU - JUDETUL GIURGIU

Comitetul Judetean pentru Situulii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr.20 din 10.05.2022

Avdnd in vedere:

- Procesul verbal m.20 din 10.05.2022 incheiat in qedinla extraordinard a Comitetului Judelean
pentru Situalii de Urgenld Giurgiu,

- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22.01.2020 pentru actualizarea Regularnentului privind
organrzarea. atribuliile gi funclionarea Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu,

- Hotdr6rea de Guvern nr. l491din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoric[, atribufiile, func]ionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative
pentru situalii de urgen!6 - art.70, alin. (3), art. 11, lit. a),

- Ordonanla de Urgenld nr. 2l din 15.04.2004 (acfializatd) privind Sistemul Nalional de

Management al Situa{iilor de Urgenfd,

- Ordonanld de Urgen!6 nr. 1512022 privind acordarea de spriiin qi asistenf[ umanitar[ de cdtre

statul rom0n cetdlenilor strdini sau apatrizilor aflati in situalii deosebite, provenili din zona

conflictului armat din Ucraina, cu modific[rile gi completdrile ulterioare,

- Hotdrdrea de Guvern nr. 31 512022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazdrir

in localiile stabilite de comitetele judelene/al rnunicipiului BucureEti pentru situalii de urgen![
pentru cetdlenii strdini sau apatrizii aflali in situalii deosebite care provin din zona conflictului
armat din Ucraina ;i care nu solicitd o formd de proteclie potrivit Legii nr. 12212006 privind
azilul in RomAnia, precum Ei pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervd bugetard la
dispozi{ia Guvernului,prevdzut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Afacerilor Interne,

- Adresa S. C. INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L. inregistratd la Institulia Prefectului -
Judelul Giurgiu sub nr. 8101/09.05.2022,

Comitetul Judefean pentru Situa{ii de Urgen{i Giurgiu

adoptd prezenta

HOTANANB
Art. 1 tncepdnd cu data adoptdrii prezentei hotdrdri se completeazd Art. 2 dirr Hotdrdrea
Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgentd Giurgiu nr. 15 din 06.03,2022 in sensul

suplimentirii spaliilor de cazarc cu incd 40 de locuri la S.C. INVEST GENERAL CONSTRUCT
S.R.L. din localitatea Roata de Jos, strada Petrolistului, nr, 4, comuna Roata de Jos, judetul

Giurgiu.
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Art.2 Celelalte prevederi ale Hot[rdrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgen]i Giurgiu
nr. 15 din 06.03.2022, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, r6mdn in vigoare.

Art.3 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgent[ Giurgiu
va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situalii de UrgentS, Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgent6, Centrului Nalional de Coordonare qi Conducere a
Interventiei, Consiliului Judelean Giurgiu, membrilor Comitetului Judetean pdntru SituaJii de
Urgen{d Giurgiu, preqedin}ilor comitetelor locale pentru situafii de urgentd din jude{ul Giurgiu gi

S. C. INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L. din comuna Roata de Jos.

APROB
LE C.J.S.U. GIURGIU
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