
 

                                                  
 

 
 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 
 

HOTĂRÂRE NR. 8 
     din data de 21.04.2022 

 
privind aprobarea listei cu spațiile destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 
 

 
În baza prevederilor: 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- Legii nr. 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătății; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul 

român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 

Ucraina; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; 

- Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în 

locațiile stabilite de comitetele județene/ al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii 

străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu 

solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne; 

- Hotărârii Guvernului nr. 336 din 11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul 

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a 

cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului 

armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

 

 

 

 

 



 PREŞEDINTELE 

      COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

PREFECT 

Dumitru ȚIPLEA 
 

 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, 

Întrunit în ședința din data de 21.04.2022, 
 

Adoptă următoarea, 
 

                                                                 HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 2 cu spaţiile puse la dispoziţie de către operatorii economici 

publici sau privaţi aprobată prin Hotărârea CJSU nr. 5 din 15.03.2022, privind aprobarea listei cu spațiile 

destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat 

din Ucraina, în spaţiile puse la dispoziţie de autorităţile publice locale și de către operatorii economici publici 

sau privaţi din județul Bihor, actualizată prin Hotărârea CJSU nr. 6 din 21.03.2022. 

 

Art. 2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor va comunica prezenta 

hotărâre către Centrul Naţional pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţie, membrilor Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

Totodată se aduce la cunoștința publicului prin publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului 

județului Bihor. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


