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Comitetul tudelean pentru Situalii de Urgenld Giurgiu

HOTANAREA
nr.2L din 19.05.2Q22

Av6nd in vedere:

- Procesul verbal nr.21 din 19.05.2022 incheiat in qedinfa extraordinard a Comitetului Judetean

pentru Situalii de Urgentl Giurgiu,

- Ordinul Prefectului nr. 44 din 22fi1.2020 pentru acttalizarea Regulamentului privind

organizarea, atributiile qi funclionarea Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgentd Giurgiu,

- Hotdrdrea de Guvern w. l49l din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura organizatorica, atribuliile, functionarea qi dotarea comitetelor qi centrelor operative

pentru situatii de urgent[ - art. 10, alin. (3), art. 1 1, lit. a),

- Ordonanfa de Urgen![ nr. 2l din 15.04.2004 (actualizatd) privind Sistemul Na]ional de

Management al Situaliilor de Urgen{d,

- Ordonan{6 de Urgentd w. l5l2O22 privind acordarea de sprijin qi asisten}d umanitar6 de cltre
statul romfin cetdtenilor strEini sau apatrizilor aflali in situatii deosebite, provenili din zona

conflictului armat din Ucraina, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

- Hot6r6rea de Guvern nr.31512022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazdtii

in localiile stabilite de comitetele judelene/al municipiului Bucureqti pentru situalii de urgen!6

pentru cet6tenii straini sau apatrizii aflali in situafii deosebite care provin din zona conflictului

armat din Ucraina qi care nu solicitd o formd de protecfie potrivit Legii nr. 12212006 privind

azilul in Romdnia, precum qi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervd, bugetard la

dispozilia Guvernului, prevdzutln bugetul de stat pe anul 2Q22, pentru suplimentarea bugetului

Ministerului Afacerilor Interne,

- Hotdrdrea de Guvern nr. 53212022 privind modificarea art.2 alin. (1) din Hot6r6rea Guvernului

nr.31512022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazdrii in locatiile stabilite de

comitetele judelene/ai municipiului Bucuregti pentru situatii de urgentE pentru cetd|enii strdini

sau apatrizii un4l in situalii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina gi care

,ru 5oli.itA o formd de proteclie potrivit Legii nr. 12212006 privind azilul in Romdnia, precum qi

pentru alocarea unei sume din Fondul de rczervdbugetarE la dispozilia Guvernului, prevazut in
tugetul de stat pe anul z\2z,pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

- Adresa nr. 409/10.05.2022 a Fundatiei Bambini in Emergenza din comuna Singureni, judelul

Giurgiu, inregistratd la Institutria Prefectului - Judetul Giurgiu sub nr. 83 13i 1 1.05.2022,
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- Adresa m.2360116.05.2Q22 a Primdriei comunei Singureni, inregistratd la Institulia Prefectului

- Judetul Giurgiu sub nr. 8593/16.05 .2022,

Comitetul Jude{ean pentru Situa{ii de Urgenfl Giurgiu

adoptd prezenta

HOTANANB
Art. 1 incepdnd cu data adopt6rii prezentei hotdrdri se completeazd Art. 1 din Hotdrdrea

Comitetului Judetean pentru Situalii de Urgent[ Giurgiu nr. 15 din 06.03.2022 in sensul

supliment6rii spaliilor de cazarc cu inc6 20 de locuri la Fundalia Bambini in Emergenza din
comuna Singureni, judelul Giurgiu.

Art. 2 lncepdnd cu data adoptdrii prezentei hotdrdri se completeazd Art. 2 din Hotdrdrea

Comitetului JudeJean pentru Situatii de UrgenJd Giurgiu nr. 15 din 06.Q3.2022 in sensul

suplimentarii spaliilor de cazarc cu incS 20 de locuri la Grddinita cu program normal nr. 3

Stejaru din sat Stejaru, comuna Singureni, judelul Giurgiu.

Art. 3 Pe data prezentei se corecteaz| Art.l al Hotirdrii Comitetului Judelean pentru Situatii de

Urgent6 Giurgiu nr. 20110.05.2022 in sensul incadrdrii S.C. INVEST GENERAL CONSTRUCT

S.R.L. din localitatea Roata de Jos, strada Petrolistului, nr. 4, comuna Roata de Jos, judetul

Giurgiu la Art. I in loc de ART. 2.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hot6rdrii Comitetului Judetean pentru Situa{ii de Urgentd Giurgiu
nr. 15 din 06.03.2022, cvmodificdrile gi complet[rile ulterioare, rdmdn in vigoare.

Art. 5 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situa{ii de Urgen{6 Giurgiu

va transmite prezenta hotdrdre Departamentului pentru Situatii de Urgen{I, Inspectoratului

General pentru Situatii de Urgent6, Centrului Nalional de Coordonare 9i Conducere a

Interven{iei, Consiliului JudeJean Giurgiu, membrilor Comitetului Jude}ean pentru Situa}ii de

UrgentS Giurgiu, preqedintilor comitetelor locale pentru situatii de urgent[ din judeful Giurgiu qi

Fundaliei Bambini in Emergenta din comuna Singureni, judetul Giurgiu.
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