
                   R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 18 din 07.03.2022

privind actualizarea și aprobarea Listei
spațiilor de cazare operaționale și cu posibilitatea de amenajare, identificate la

 nivelul UAT – urilor și instituțiilor din  județul Botoșani, pentru  cetățenii 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  prevederilor  art.  22  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  21  din

15.04.2004 privind Sistemul Naţional  de Management al  Situaţiilor  de Urgenţă,  aprobată

şi 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,  atribuţiile,  funcţionarea

şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,  cu  completările  şi

modificările  ulterioare  şi  ale  art.  12  din  Regulamentul  privind  organizarea,  atribuţiile,

funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă  în

judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

În  temeiul  aprobării  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de 07.03.2022 a  Comitetului

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani,

În temeiul:

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de

Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,  aprobată şi  modificată  prin  Legea  nr.  15  din

28.02.2005;

Ø H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc;

Ø Dispoziției  Secretarului  de  stat,  șef  al  Departamentului  pentru  Situații  de

Urgență nr. 619 din 26.02.2022 privind mecanismul de coordonare a activităților specifice

gestionării  situației  generate  de  apariția  unui  aflux  de  refugiați/persoane  strămutate  pe

teritoriul României;



2

Ø Adresei Direcției Generale  pentru Protecție Civilă nr. 1769155 din

27.02.2022 privind operaționalizarea modulului în vederea fluidizării și gestionării

afluxului de persoane refugiate/strămutate din Ucraina;

Ø Dispozițiilor art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul

termenelor;

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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;

Ø H.G. nr. 315 din 05.03.2022 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 apatrizii 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;

Ø Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările

ulterioare;

Ø Adresei Direcției Generale de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și

Programe de Sănătate Publică – Serviciul de Asistență Medicală și Planificare Strategică

nr. 478/24.02.2022;

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1 din 29 ianuarie 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;

Ø Ordonanţei de Urgenţă nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de

asediu si regimul stării de urgenţă;

Ø Hotărârii Guvernului nr. 1152 din 30.12.2014 privind organizarea,

funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine

Publică;

Ø Hotărârii Guvernului nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
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Ø Ordonanței de Urgență nr. 53 din 03.11.2015 pentru stabilirea unor măsuri

aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți.

Ø H.C.J.S.U. Botoșani nr. 14 din 03.03.2022 privind evidența și aprobarea

spațiilor de cazare existente la nivelul UAT - urilor din  județul Botoșani, pentru  cetățenii

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

Ucraina și care intră în România prin punctele de frontieră;

Ø H.C.J.S.U. Botoșani nr. 16 din 04.03.2022 privind actualizarea și aprobarea

Listei spațiilor de cazare operaționale și cu posibilitatea de amenajare, identificate la

nivelul UAT – urilor și instituțiilor din  județul Botoșani, pentru  cetățenii străini sau

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

care intră în România prin punctele de frontieră;

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002

(republicată) privind regimul străinilor în România;

Ținând cont de :
Ø 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;

Ø în temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică,

atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de

urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani întrunit în
ședință extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.  1. Se aprobă Lista spațiilor de cazare operaționale și cu posibilitatea de

amenajare, identificate la nivelul UAT – urilor și instituțiilor din  județul Botoșani, pentru

cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului

armat din Ucraina și care intră în România prin punctele de frontieră, actualizată la data

de 07.03.2022, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.



Art. 2. Lista cu spațiile de cazare, aprobată la art. 1, va fi actualizată permanent, 

prin identificarea de noi spații, de către președinții Comitetelor Locale pentru Situații de 

Urgență, care vor informa Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani prin 

Centrul Județean de Coordonare si Conducere a Intervenției Botoșani, la adresa de e-
9 9 9 9 7

mail: cicci@isubotosanii.ro.

Art. 3. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din U.A.T.-urile din județul 

Botoșani vor informa în regim de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile și 

instituțiile publice și unitățile de cazare care își au sediul în aceste U.A.T-uri, cu privire la 

obligativitatea aplicării prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 194 din 12.12.2002 privind 

regimul străinilor în România, potrivit căruia:

(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl 

găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, 

în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii.

(2) în situația cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini 

formalitățile de luare în evidență la administrația locului respectiv care, în termen de 24 

de ore, va comunica datele necesare organului de poliție competent teritorial.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se prezintă și polițiștilor din cadrul Inspectoratului 

General pentru Imigrări și celor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la 

solicitarea acestora.

Art. 4. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din județul Botoșani vor ține 

evidența persoanelor cazate în spațiile aprobate la art. 1, conform modelului din anexa nr. 

2 la prezenta hotărâre, care poate fi adaptat în funcție specificul spațiilor de cazare. Datele 

din formular vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 5. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 
aprobare, către Departamentul pentru Situații de Urgență, tuturor membrilor Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Botoșani și Comitetelor Locale pentru Situații de 

Urgență din județul Botoșani, precum și altor instituții interesate.

Sorin CORNII

PREȘEDINTELE C.J.S.U NI
PREFECT,
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