
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BOTOȘANI 
HOTĂRÂREA

nr. 11 din 02.03.2022 
privind propunerea de amenajare a Taberei mobile pentru refugiați în municipiul Dorohoi, 

pe Stadionului Municipal 1 MAI începând cu data de 02.03.2022

în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și 

modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 

23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările 

ulterioare și ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență în județul Botoșani, aprobat prin 

Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

în temeiul aprobării în ședința extraordinară din data de 02,03.2022 a Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Botoșani,

Ținând cont de escaladarea conflictului armat dintre Ucraina și Rusia, sens în care se 

înregistrează un aflux semnificativ de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina și care intră în România prin punctele de frontieră;

în temeiul:
■f art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului 

cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și 

centrelor operative pentru situații de urgență, cu completările și modificările ulterioare.

■ri O.U.G. nr. 15 din 27.02.2022 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;

ri H.C.J.S.U. Botoșani nr. 9 din 25.02.2022 privind alocarea unor fonduri de către 

Consiliul Județean Botoșani, necesare a fi utilizate pe durata stărilor de urgență sau potențial 

generatoare de situații de urgență la nivelul județului Botoșani;

•/ Dispozițiile art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul termenelor.



 

 

 

 

 
 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Botoșani,

întrunit în ședință extraordinară
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HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune amenajarea Taberei Mobile pentru refugiați începând cu data de

02.03.2022, pe Stadionul Municipal 1 MAI din municipiul Dorohoi, cu următoarele

coordonate:
- adresa : municipiul Dorohoi, județul Botoșani;

- coordonatele: N: 47.948277, E: 26.384781;

- comandantul taberei: lt.colonel BARBACARIU Sorin, tel: 0747199922;

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după
aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, tuturor membrilor Comitetului

Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, respectiv altor instituții interesate.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. BOTOȘANI
PREFECT,

Sorin CORNI LĂ
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