
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind stabilirea la nivelul jude ului Neam , a unor spa ii care s  poat  fi

destinate caz rii cet enilor str ini sau apatrizi, afla i în situa ii deosebite, care
provin din zona conflictului armat din Ucraina

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;
- Hot rârea de Guvern nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
- Hot rârea de Guvern nr. 315 din 5 martie 2022 pentru aprobarea valorii maxime a

costurilor aferente caz rii în loca iile stabilite de comitetele jude ene / al municipiului
Bucure ti pentru situa ii de urgen  pentru cet enii str ini sau apatrizii afla i în situa ii
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina i care nu solicit  o form  de
protec ie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum i pentru alocarea unei
sume din Fondul de Rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe
anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;

- Ordonan a de Urgen  a Guvernului României nr. 15 din 27 februarie 2022, privind
acordarea de sprijin i asisten  umanitar  de c tre statul român cet enilor str ini sau
apatrizilor afla i în situa ii deosebite, proveni i din zona conflictului armat din Ucraina;

- 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;

- 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. La nivelul jude ului Neam , în urma analiz rii loca iilor care pot întruni condi ii
pentru cazarea cet enilor str ini sau apatrizi, afla i în situa ii deosebite, care provin din zona
conflictului armat din Ucraina, au fost propuse urm toarele loca ii:

Internatul Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu”, din municipiul Piatra Neam  – 40
locuri;



Tab ra Cozla, apar inând Direc iei Jude ene de Tineret i Sport, din municipiul Piatra
Neam  – 120 locuri;
Complexul de Agrement trandul Piatra Neam  – c su e pentru cazare – 40 locuri;
Liceul cu Program Sportiv, municipiul Piatra Neam  – 14 locuri;
Centrul colar pentru Educa ie Incluziv  “Alexandru Ro ca”, municipiul Piatra
Neam  – 26 locuri;
Tab ra Oglinzi, ora ul Târgu Neam  – 145 locuri;
Centrul de formare Târgu Neam  – Inspectoratul colar Neam  – 20 locuri;
Club Sportiv Municipal, municipiul Roman – 15 locuri;
Internatul Liceului Carol I, ora ul Bicaz – 20 locuri;
Centrul Social Cultural “Sfântul Paisie”, M stirea Neam  – 100 locuri.

Art. 2. Consiliul Jude ean Neam , Direc ia Jude ean  de Tineret i Sport Neam ,
Inspectoratul colar Jude ean Neam , Prim ria Municipiului Piatra Neam , Prim ria
Municipiului Roman i M stirea Neam  vor lua m suri pentru punerea la dispozi ie a
spa iilor solicitate.

Art. 3. Dup  utilizarea spa iilor i eliberarea acestora, institu iile men ionate, vor lua
suri pentru dezinfec ia spa iilor folosite i redarea acestora circuitului ini ial.

Art. 4. 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
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