
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament,

necesar a fi utilizate pe durata st rilor de urgen  sau a st rilor poten ial
generatoare de situa ii de urgen  la nivelul jude ului Neam

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam

Având în vedere:
- prevederile art. 9, alin b) din Legea nr. 481 din 2004 privind protec ia civil  cu

modific rile i complet rile ulterioare;
- prevederile Dispozi iei nr. 619 din 26.02.2022 privind mecanismul de coordonare a

activit ilor specifice gestion rii situa iei generate de  apari ia unui aflux de refugia i /
persoane str mutate pe teritoriul României;

- Hot rârea de Guvern nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
- Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicat , cu modific rile i

complet rile ulterioare;
- Hot rârea de Guvern nr. 371/1993 privind acordarea, în prim  interven ie, a

ajutoarelor umanitare popula iei sinistrate, ca urmare a unor situa ii excep ionale;
- Ordinul Prefectului jude ului Neam  nr. 75 din 07.02.2022 privind modificarea i

completarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 36 din 29.01.2021 privind reorganizarea
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen i a grupurilor de suport tehnic;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu modific rile
i complet rile ulterioare,

HOT TE:

Art.  1 (1) Înaintarea propunerii c tre Administra ia Na ional  a Rezervelor de Stat i
Probleme Speciale privind scoaterea de la rezerva de stat, cu titlu gratuit, a urm toarelor
elemente de cazarmament: 1000 buc. paturi, 1000 buc. saltele, 1000 buc. p turi, 2000 buc.
cear afuri, 1000 buc. perne, 2000 buc. fe e de pern , 1000 buc. saci de dormit.

(2) Acestea vor fi utilizate ca ajutoare de urgen  pentru popula ia afectat  pe durata
st rilor de urgen  sau a st rilor poten ial generatoare de situa ii de urgen  produse pe



teritoriul jude ului Neam , reparti ia acestora urmând a fi realizat  prin hot râre a Comitetului
Jude ean pentru Situa ii de Urgen .

Art.  2 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  va
asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen  Neam i altor institu ii interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT
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