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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind centralizarea, depozitarea și sortarea ajutoarelor umanitare primite 

la nivelul unităților administrativ teritoriale din cadrul județului Neamț 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ 
 

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

Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
la Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârea de Guvern nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenție, a 
ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor situații excepționale; 

- prevederile Dispoziției nr. 619 din 26.02.2022 privind mecanismul de coordonare a 
activităților specifice gestionării situației generate de apariția unui flux de refugiați/persoane 
strămutate pe teritoriul României; 

- Ordinul Prefectului județului Neamț nr. 75 din 07.02.2022 privind modificarea și 
completarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 36 din 29.01.2021 privind reorganizarea 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a grupurilor de suport tehnic; 
 

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Începând cu data de 26.02.2022, la nivelul Centrului Judeţean de Conducere şi 
Coordonare Neamţ, se operaţionalizează numerele de telefon 0233234530 şi 0736388841 la 
care vor fi notificate iniţiativele de sprijin cu capacităţi de cazare din partea persoanelor fizice 
şi juridice. 

 
Art. 2 Pentru centralizarea ofertelor de asistență umanitară de orice fel, persoanele 

fizice sau juridice vor transmite ofertele pe adresa de e-mail umanitar.dsu@mai.gov.ro și vor 
completa formularul primit automat prin transmiterea e-mailului. 

mailto:umanitar.dsu@mai.gov.ro


 
Art. 3 (1) Unitățile administrativ teritoriale vor depozita în spații special amenajate 

materialele donate de organizații non guvernamentale / populație. 
(2) Ajutoarele primite conform alin. (1) vor fi sortate pe tipuri de folosință – alimente 

perisabile/neperisabile, apă, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și altele (pături, 
saltele, lenjerii etc.). 

 
Art. 4 (1)Unitățile administrativ teritoriale vor transmite, începând cu 28.02.2022, 

zilnic, până la ora 12.00, în format electronic, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Petrodava” al judeţului Neamţ, pe adresa de e-mail isunt.refugiati@gmail.com existentul 
ajutoarelor primite conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) La nivelul unităților administrativ teritoriale, primirea / predarea ajutoarelor 
umanitare se va realiza pe bază de proces verbal întocmit cu organizaţiile nonguvernamentale 
/ populaţie / instituţii.   

 
Art. 5 (1) Unitățile administrativ teritoriale vor dispune măsuri de identificare de spaţii 

pentru cazarea persoanelor refugiate / strămutate, care să respecte cerinţele minime de cazare 
(să dispună de instalaţii de alimentare cu apă, energie electrică, încălzire, canalizare) . 

(2) Unitățile administrativ teritoriale vor transmite în format electronic, către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pe adresa de e-mail 
isunt.refugiati@gmail.com, situaţia spaţiilor de cazare identificate, până la data de 
28.02.2022, conform anexei nr. 2. 
 

Art. 6 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va 
asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Neamţ şi altor instituții interesate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

PREFECT 

Vasile – Adrian NIŢĂ 

 

 

 

Nr. 16 
Piatra Neamţ, 27 februarie 2022 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J.S.U. nr. 16 din 27.02.2022 
 
 
 

TABEL 
privind centralizarea ajutoarelor umanitare 

primite la nivelul unității administrativ teritoriale 
 
 

Nr. 
crt. U.A.T. 

Alimente 
Apă 
(litri) 

Îmbrăcăminte 

Încălțăminte 
Altele 

(pături, saltele, 
lenjerii, etc.) Perisabile (kg) Neperisabile 

(buc) 

Bărbați Femei 

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

ani 
1.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

TABEL 
privind spaţiile de cazare identificate pentru cazarea persoanelor refugiate / strămutate  

 
 

Nr. 
crt. 

U.A.T. 
Denumirea 

locaţiei Adresa 
Număr persoane care 

pot fi cazate 
Dacă respectă cerinţele minime 

conform art. 3 alin (1) 
Obs. 

1.       
 
 


