
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind reparti ia i distribuirea ajutoarelor umanitare centralizate la nivelul

Direc iei Jude ene de Sport 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;

- prevederile Hot rârii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  nr. 22 din
19 martie 2022, privind centralizarea i depozitarea ajutoarelor umanitare primite la
nivelul unit ilor administrativ teritoriale din cadrul jude ului Neam ;

- 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 Ajutoarele umanitare centralizate la nivelul sediilor Direc iei Jude ene de
Sport Neam , conform prevederilor din Hot rârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de



Urgen  nr. 22 din 19 martie 2022, se vor utiliza pentru folosin a cet enilor str ini sau
apatrizi, afla i în situa ii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, cazate
în loca iile stabilite prin Hot rârea Comitetului Jude ean Neam  nr. 17 din 06 martie 2022.

Art.  2 Transportul ajutoarelor umanitare de la sediul Direc iei Jude ene de Sport
Neam , cu sediul în strada tefan cel Mare, nr. 31 Piatra Neam , jude ul Neam , respectiv
de la sediul din str. B ile Oglinzi, nr. 1, ora ul Târgu Neam , jude ul Neam , c tre spa iile
de cazare stabilite conform Hot rârii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
nr. 17 din 06 martie 2022, se va realiza cu mijloace puse la dispozi ie de c tre Inspectoratul
pentru Situa ii de Urgen  “PETRODAVA” al jude ului Neam . Pe raza municipiului Piatra
Neam , transportul ajutoarelor umanitare se poate realiza i cu autovehicule puse la dispozi ie
de c tre Prim ria Municipiului Piatra Neam .

Art.  3 Transferul ajutoarelor umanitare se va realiza pe baz  de proces verbal de
predare – primire, eviden a intr rilor i ie irilor fiind responsabilitatea Direc iei Jude ene de
Sport Neam .

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

Nr. 23
Piatra Neam , 22 martie 2022


