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HOTĂRÂREA 

privind actualizarea listei locațiilor de cazare pentru cetățenii străini sau 

apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat 

din Ucraina, la nivelul județului Caraș-Severin 

 

 

Ținând cont de prevederile art.1 alin (1) din OUG nr.15/2022 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, modificată și completată prin OUG nr.20/2022 privind 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri de sprijin și asistență umanitară, 

Având în vedere adresa Primăriei Orașului Bocșa cu nr.6404/13.04. 

2022, cu privire la locația de cazare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, de la nivelul 

orașului Bocșa, județul Caraș-Severin, Raportul nr. 4004362/02.05.2022, 

întocmit de către comisiile mixte constituite prin Ordinul Prefectului 

nr.83/2022, precum și  prevederile HCJSU Caraș-Severin nr.35 din 21.04.2022 

privind eliminarea locației Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocșa din Anexa 

la HCJSU Caraș-Severin nr.30/18.03.2022 privind stabilirea locațiilor de 

cazare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina, la nivelul județului Caraș-

Severin, 

Ținând cont de prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 

1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, întrunit în 

şedinţă extraordinară în data de 29.06.2022,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se actualizează lista privind locațiile de cazare pentru cetățenii 

străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului 

ROMANIA 

JUDETUL CARAŞ-SEVERIN 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 

Exemplar nr.___ 
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armat din Ucraina prin introducerea imobilulului - clădire administrativă (Parcul 

Pescăruș), strada Sadovei, nr.4, Bocșa, având 9 locuri de cazare în camerele 

verificate din locația nominalizată, conform Anexei care face parte din prezenta  

hotărâre. 

           Art. 2. Se înlocuiește Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr.35/21.04.2022 cu 

Anexa la prezenta Hotărâre. 

           Art.3. (1). Prezenta hotărâre se va publica pe site-urile Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

     (2). Prezenta hotărâre se transmite prin e-mail, prin grija 

Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Caraş-Severin și unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în 

Anexa la prezenta Hotărâre. 

   

 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Ioan DRAGOMIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39 

Data: 29.06.2022 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC 

PERMANENT  

AL CJSU 
 


