
JUDETUL COVASNA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI

SFANTU GHEORGHE

HOTARAREA NR. II2O22

Comitetul Local pentru Situalii de Urgenfi al Municipiului Sfintu
Gheorghe, Jude{ul Covasna, intrunit in ;edin!5 extraordinard,la data de 01 marti e 2022;

AvAnd in vedere evolu{ia agresiunii militare ruse din Ucraina care este intr-o
continud dinamicd, mdsurile luate de Guvernul Romdniei prin OUG nr. 15/2022 privind
acordarea de sprijin gi asistenfE umanitar[ de cdtre statul romdn cetd]enilor strdini sau
apatrizilor aflali in situalii deosebite, provenili din zona conflictului armat din Ucraina,
Comitetul Local pentru Situa{ii Urgenl6 al Municipiului Sfbntu Gheorghe propune
asigurarea cazdrii pentru max. 100 de persoane, cetdfeni str6ini ;i apatrizi aflali in situalii
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, cheltuielile de cazate
urm6nd a fi asigurate de la bugetul local;

Avdnd in vedere prevederile art. 10 din HGR nr. 149112004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatoric[, atribuliile, funcfionarea gi dotarea
comitetelor gi centrelor operative pentru situalii de urgen![;

In conformitate cu prevederile art. 5 qi art. 7 lit. b) din Regulamentul privind
organizarea, atribuliile gi funclionarea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenfd,
aprobat prin Dispozilia primarului municipiului Sfdntu Gheorghe nr. 1876/2009;

HOTARASTE

Art. 1. - (1) Se aprobi asigurarea cazdrii pentru max. 100 de persoane, cetdfeni
strdini gi apatrizi aflali in situafii deosebite care provin din zona 

"onfli"tului 
armat din

Ucraina, prin inchirierea unor spafii in unitdfile de cazare aflate pe teritoriul municipiului
SfAntu Gheorghe.

(2) Rezervirile camerelor se vor face in funclie de numdrul solicit[rilor qi nu vor
depdqi 30 de zile calendaristice.

Art.2. - (1) Valoarea maximi a costurilor aferente cazdrii persoanelor prevdzute
la afi. I este de 280 leilcamerd/noapte.

(2) Cheltuielile aferente asigur[rii cazdrii se asigurd din bugetul general al
municipiului S fAntu Gheorghe.

Art. 3. - Executarea prevederilor prezentei hot[rdri se incredin]eazd primarului
municipiului Sfdntu Gheorghe, personalului desemnat din cadrul Cabinetului primarului
qi Direcliei Generale Economic[ gi Finanle Publice Municipale din cadrul Primdriei
municipiului Sfdntu Gheorghe si se aduce la cuno;tin!5 publicd prin afiEare la sediul gi pe
site-ul Prim[riei Municipiului Sffintu Gheorghe, prin mijloacele de informare ?n masd si
se va transmite instituliilor competente.
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