
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 modalit ii de asigurare a

transportului rutier na ional i / sau interna ional al cet enilor str ini sau
apatrizi, afla i în situa ii deosebite, care provin din zona conflictului armat din
Ucraina din localitatea Piatra Neam , jude ul Neam , în localitatea Ia i, jude ul

Ia i

       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. 337 din 12 martie 2022 privind acordarea de gratuit i i

facilit i pentru transportul cet enilor str ini sau apatrizilor afla i în situa ii deosebite,
proveni i din zona conflictului armat din Ucraina;

- 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;

- Ordonan a de Urgen  a Guvernului României nr. 20 din 07 martie 2022, privind
modificarea i completarea unor acte normative, precum i pentru stabilirea unor m suri de
sprijin i asisten  umanitar ;

- 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;

- Hot rârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam  nr. 19 din
13.03.2022, privind stabilirea la nivelul jude ului Neam , a modalit ii de asigurare a
transportului rutier na ional i / sau interna ional al cet enilor str ini sau apatrizi, afla i în
situa ii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

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. Num rul de persoane, cet eni str ini sau apatrizi, afla i în situa ii deosebite,
care necesit  transport din localitatea Piatra Neam , jude ul Neam  c tre localitatea Ia i,
jude ul Ia i, este de 49.

Art. 2. Se stabile te urm toarea localitate de îmbarcare pentru cet enii str ini sau
apatrizi, afla i în situa ii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina:

Municipiul Piatra Neam , jude ul Neam ;

Art. 3. Traseul de deplasare a capacit ii de transport, se stabile te prioritar ca fiind
sectoare de drum jude ene i na ionale. Prin excep ie, în situa ii de urgen , cu aprobarea
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam , se vor stabili trasee alternative de
deplasare. Astfel, pe principul traseului cel mai scurt, se propune urm torul traseu de
deplasare:

Municipiul Piatra Neam : DN15D - localitatea Girov - DJ 208 G - localitatea
Tupila i  –  Hanul  Ancu ei  -  E85  -  E583  -  ora ul  Târgu  Frumos  -  E58  -
Municipiul Ia i.

Art. 4. Conform datelor prezentate de Consiliul Jude ean Neam , se stabilesc
urm toarele capacit i de transport disponibile în vederea satisfacerii necesit ii de transport
rutier, pe principiul ordinii de înregistrare a disponibilit ii, timpul de disponibilizare a
autovehiculelor i capacitatea de transport care poate asigura nevoile de transport:

S.C. L.D. TUR COMPANY, autocar cu num r de înmatriculare NT 10 LDT, cu
o capacitate de transport de 49 locuri.

Art. 5. 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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