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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  

 

HOTĂRÂREA nr. 23 din 27.02.2022 

privind organizarea la nivel județean a sprijinului acordat refugiaților și 

persoanelor strămutate din Ucraina 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ BACĂU 

 
constituit prin Ordinul nr. 111/15.03.2021 al Prefectului Județului Bacău, 

 

Întrunit în data de 27.02.2022, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem 

audioconferință; 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ; 

- 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; 

- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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. 

 

 În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
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operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Bacău, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
  

Art. 1 – Se stabilește punct central de primire a ajutoarelor donate de 

populație, operatori economici și instituții la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău – 

Pavilionul nr. 2, încadrat cu personal de la ISUJ Bacău, Poliția Locală Bacău și 

voluntari de la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Bacău. 

 

Art. 2 – Unitățile Administrativ Teritoriale organizează centre la nivel local 

pentru colectarea ajutoarelor umanitare, urmând să fie predate de către acestea, la 

punctul central de primire stabilit la articolul 1. 

 

Art. 3 – 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 

trasnsmiterea e-mailului.  

 

Art. 4 – Pentru centralizarea inițiativelor de cazare din partea persoanelor 

fizice sau juridice care au preluat sau care intenționează să ia în cazare cetățeni 

ucranieni, se operaționalizează la nivelul C.J.C.C.I. Bacău începând cu data de 

27.02.2022, numărul unic de telefon 0758.025.216 la care vor fi notificate 

inițiativele menționate anterior. 

 

 Art. 5 – Ajutoarele umanitare pot fi din categoria:  

 produse alimentare care nu necesită preparare/neperisabile (ambalate sau 

conservate în termen de valabilitate); 

 articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii (igienizate și ambalate pe 

categorii); 

 produse de igienă individuală; 

 

 Art. 6 – Transportul acestora către beneficiari se va organiza cu mijloace 

auto asigurate conform prevederilor legale.  

 

 Art. 7 – În termen de 24 de ore Unitățile Administrativ-Teritoriale vor 

actualiza și transmite la Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Bacău, evidența 

spațiilor de  cazare, imediat operabile, existente la nivel local. 

 

 Art. 8 - (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” 

al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I., 

Instituției Prefectului – Județul Bacău, tuturor Unitatăților Administrativ – Teritoriale 

mailto:umanitar.dsu@mai.gov.ro
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din județul Bacău, Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Bacău și tuturor instituțiilor interesate. 

 

 (2) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău 

vor asigura postarea prezentei hotărâri pe site-urile instituțiilor. 

 
 

 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

Prefect 
 

Lucian – Gabriel BOGDĂNEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 27.02.2022, cu 40 de voturi „PENTRU”, 

conform procesului verbal nr. 23/PV/27.02.2022. 

Hotărârea nr. 23 din data de 27.02.2022 

Exemplar unic 

Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău___________ 

 


