
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind centralizarea, depozitarea i sortarea ajutoarelor umanitare primite

la nivelul unit ilor administrativ teritoriale din cadrul jude ului Neam

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam

Având în vedere:
- Hot rârea de Guvern nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 2, lit. a, d i j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 i art. 11 din Ordonan a de

Urgen  nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatoric ,
atribu iile, func ionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative pentru situa ii de urgen
la Hot rârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind structura organizatoric , atribu iile, func ionarea i dotarea comitetelor i centrelor
operative pentru situa ii de urgen ;

- 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;

- 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 flux de refugia i/persoane
str mutate pe teritoriul României;

- 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 Începând cu data de 26.02.2022, la nivelul Centrului Jude ean de Conducere i
Coordonare Neam , se opera ionalizeaz  numerele de telefon 0233234530 i 0736388841 la
care vor fi notificate ini iativele de sprijin cu capacit i de cazare din partea persoanelor fizice
i juridice.

Art.  2 Pentru centralizarea ofertelor de asisten  umanitar  de orice fel, persoanele
fizice sau juridice vor transmite ofertele pe adresa de e-mail umanitar.dsu@mai.gov.ro i vor
completa formularul primit automat prin transmiterea e-mailului.

mailto:umanitar.dsu:@mai.gov.ro


Art. 3 (1) Unit ile administrativ teritoriale vor depozita în spa ii special amenajate
materialele donate de organiza ii non guvernamentale / popula ie.

(2) Ajutoarele primite conform alin. (1) vor fi sortate pe tipuri de folosin  – alimente
perisabile/neperisabile, ap , îmbr minte, înc minte, produse de igien i altele (p turi,
saltele, lenjerii etc.).

Art. 4 (1)Unit ile administrativ teritoriale vor transmite, începând cu 28.02.2022,
zilnic, pân  la ora 12.00, în format electronic, c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
„Petrodava” al jude ului Neam , pe adresa de e-mail isunt.refugiati@gmail.com existentul
ajutoarelor primite conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre.

(2) La nivelul unit ilor administrativ teritoriale, primirea / predarea ajutoarelor
umanitare se va realiza pe baz  de proces verbal întocmit cu organiza iile nonguvernamentale
/ popula ie / institu ii.

Art. 5 (1) Unit ile administrativ teritoriale vor dispune m suri de identificare de spa ii
pentru cazarea persoanelor refugiate / str mutate, care s  respecte cerin ele minime de cazare
(s  dispun  de instala ii de alimentare cu ap , energie electric , înc lzire, canalizare) .

(2) Unit ile administrativ teritoriale vor transmite în format electronic, c tre
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam , pe adresa de e-mail
isunt.refugiati@gmail.com, situa ia spa iilor de cazare identificate, pân  la data de
28.02.2022, conform anexei nr. 2.

Art.  6 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

Vasile – Adrian NI

Nr. 16
Piatra Neam , 27 februarie 2022
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Anexa nr. 1 la Hot rârea C.J.S.U. nr. 16 din 27.02.2022

TABEL
privind centralizarea ajutoarelor umanitare

primite la nivelul unit ii administrativ teritoriale

Nr.
crt. U.A.T.

Alimente
Ap
(litri)

Îmbr minte

Înc minte
Altele

(p turi, saltele,
lenjerii, etc.)Perisabile (kg) Neperisabile

(buc)

rba i Femei

0-14 ani 14-18 ani Peste 18
ani 0-14 ani 14-18 ani Peste 18

ani
1.



Anexa nr. 2 la Hot rârea C.J.S.U. nr. 16 din 27.02.2022

TABEL
privind spa iile de cazare identificate pentru cazarea persoanelor refugiate / str mutate

Nr.
crt. U.A.T. Denumirea

loca iei Adresa Num r persoane care
pot fi cazate

Dac  respect  cerin ele minime
conform art. 3 alin (1) Obs.

1.


