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HOTĂRÂRE nr. 3 din 01.03.2022 

privind evidenţa şi aprobarea spaţiilor de cazare existente la nivelul judeţului Sibiu, 

conform O.U.G. nr. 15/2022 
 

 

 

 

 

               În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15 din 27.02.2022 privind 

acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în 

situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina , ale prevederilor Dispoziţiei nr. 619 din 

26.02.2022 privind mecanismul de coordonare a activităţilor specifice gestionării situaţiei generate de apariţia 

unui flux de refugiaţi/persoane strămutate pe teritoriul României, ale prevederilor Legii nr.122/2006 privind 

azilul în România cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 

3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

  Art.1. Se aprobă lista spaţiilor de cazare existente la nivelul judeţului Sibiu, după cum urmează: 

- Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pune la dispoziţie 30 de locuri în cadrul Căminelor Studenţeşti şi 

50 de locuri la nivelul Centrului de Cercetare şi Perfecţionare Păltiniş pentru refugiaţii şi persoanele 

strămutate din Ucraina. 

  Art.2. Lista cu spaţiile de cazare va fi actualizată permanent, ca urmare a informărilor transmise de către 

preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, care vor identifica noi spaţii ori de câte ori situaţia o va 

impune. 

 Art.3. (1) Pentru centralizarea ofertelor de asistenţă umanitară de orice fel, persoanele fizice sau juridice pot 

transmite ofertele pe adresa de e-mail: umanitar.dsu@mai.gov.ro  şi pot completa formularul primit automat ca 

urmare a transmiterii e-mail-ului. 

           (2) În sprijinul cetăţenilor care nu pot folosi platforma precizată anterior, pentru centralizarea 

iniţiativelor de asistenţă umanitară din partea persoanelor fizice sau juridice se operaţionalizează la nivelul 

Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu, începând cu data de 02.03.2022, numerele 

de telefon 0269.211.212 sau 0769.057.100,  iar un reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  “Cpt. 

Dumitru Croitoru” va prelua iniţiativele menţionate anterior. 

Art.4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi 

Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. Totodată, se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin transmiterea unui comunicat 

de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi a Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 
Mircea – Dorin CREŢU 

 
Contrasemnează    

Secretariat Tehnic Permanent 

Plutonier adjutant, 

Valentin LARIE 
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