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CoMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA COvasNa

uor.qnARnA. NR. +
privind aprobarea spa(iilor temporare de cazare pentru cetitenii

strlini sau apztrizi afla{i in situa(ii deosebite proveni{i din zona conflictului armat
din Ucraina, idcntificate la nivelul jude{ului Covasna,

Comitetul Jude{ean pentru Situa{ii de UrgenlI Covasna,

intrunit in qedinli ordinard in data de 03 martie 2022" lind in consiclcrare evolutia dinamicd a

situaliei din Ucraina,

in contbrmitate prevederile cu prevederile:

- H.G. nr. 55112016 privind managementul tipurilor de riscr

- O.U.G. nr.2112004 privind Sistcmul Nalional de Managcmentul Situaliilor de Urgenld,

aprobatd cu modificdri gi complet[ri prin l,egea nr.15/2005, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
- HOTARARE nr.1.251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

12212006 privind azilul in RomAnia. cu modificdli gi complet[ri ulterioare;

- HOTARARE nr. 27112022 pentru modilicarea art. 55 alin. (1) gi (2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 12212006 privind azilul in RomAnia. aprobate prin Hot5rarea

Guvernului RomAniei nr. 1.251 12006;

- ORDONANTA lp URCEI f.A nr. 1 5/2022 privir.rd acordarea de sprijin qi asistenjl
umanitard de cdtre statul romdn cetdlenilor striini sau apatrizilor aflaJi in situalii deosebite, provenili
din zona conllictului armat din Ucraina,

AnalizAnd propunerile identificate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judelul

Covasna, pentru asigur6rii de sprijin qi asistenld umanitard pentru celdlenii din Ucraina, aflali in
situalii deosebite qi luAnd in considerare completirile formulate in cadrul gedinlei,

Comitetul Jude{ean pentru Situa{ii de Urgenf[

HOTARAsTE:

Art. I Se aprobd spa(iile temporare dc cazare pentru cetl{enii striini sau apatrizi afla{i
in situa{ii deosebite proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, identificate la nivelul
jude{ului Covasna, conlbrm Anexei nr.1, Anexei ru'.2 qi Anexei nr.3.

Art. 2 Prezer,ta Hotirire va 1l adusd Ia cunogtintd publica prin aliqare pe site-ul lnstituliei
Prefectului - Judelul Covasna la adresa rvrvrv.cv.pref-ectura.mai.gov.ro ActivitAli/Situalii de urgen!6.
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