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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 15 din 06.03.2022 

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcții ușoare 

din elemente modulate și a unor bunuri materiale și mijloace de cazarmament 

pentru sprijinirea cetățenilor străini și apatrizi care sosesc din Ucraina pe 

teritoriul municipiului București și a județelor Galați, Iași, Neamț, Suceava, 

Vaslui 

 

Având în vedere solicitările Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale precum cele ale Instituției Prefectului municipiului București și 

Instituției Prefectului din județele Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, referitoare 

la alocarea unor construcții ușoare din elemente modulate și a unor bunuri de 

strictă necesitate pentru sprijinirea cetățenilor străini și apatrizi care sosesc din 

Ucraina pe teritoriul județelor menționate,  

luând în considerare degradarea situației de securitate din Ucraina care a 

generat exodul masiv al populației din zonele afectate și deplasarea acestora 

către statele vecine determinând astfel apariția unei crize umanitare 

reprezentată în principal de nevoia acută de a asigura nevoile de bază ale acestor 

persoane, respectiv cazare, hrană și condiții minime de igienă, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 

privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

 

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 -  (1) Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de 

stat a 18 construcții ușoare din elemente modulate și a unor bunuri materiale și 
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mijloace de cazarmament necesare sprijinirii cetățenilor străini și apatrizi care 

sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului București și a județelor Galați, Iași, 

Neamț, Suceava, Vaslui. 

(2)  Cantitățile propuse a fi scoase de la rezervele de stat și repartizarea 

acestora către unitățile administrativ-teritoriale sunt prevăzute în anexă.  

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin 

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 
 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 
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