
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
SUCEAVA 

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN DATA DE 02.03.2022 
privind dispunerea unor măsuri pentru gestionarea afluxului mare de cetăţeni refugiaţi 

.. pe teritoriul judeţului Suceava 

în temeiul: 

S O.U.G. m\ 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005; 

S H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc; 

S Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

S H.G. nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor 

umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale; 

S Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 150 din 15.03.2021 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, 

modificat cu Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 392 din 28.09.2021; 

S Dispoziţiile art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul termenelor. 

Ţinând cont de: 
- prevederile art. 5, lit. d) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (1), lit.e) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,aprobată cu modificările şi 

completărileulterioare; 
A. 

In temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004. 
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, 

întrunit în şedinţă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Punerea la dispoziţie de către Şcoala Gimnazială „Petru Muşat" Şiret a 

unui spaţiu din cadrul unităţii de învăţământ, în vederea asigurării activităţilor de 

primire, evidenţă, repartiţie a cetăţenilor refugiaţi din Ucraina, prin Punctul de Trecere a 

Frontierei Şiret. 

Art. 2. Punerea la dispoziţie de către Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă" Şiret a unui 

spaţiu din cadrul unităţii de învăţământ, în vederea asigurării activităţilor de primire, 

evidenţă, repartiţie a cetăţenilor refugiaţi din Ucraina, prin Punctul de Trecere a 

Frontierei Şiret. 

Art. 3. Consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ menţionate 

la Art. 1 şi 2 vor stabili Scenariile funcţionare pe perioada punerii la dispoziţie a 

amplasamentelor, funcţie de destinaţia iniţială a acestora. 
A 

Art. 4. înaintarea solicitării către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Bogdan 

Vodă" Suceava şi Şcoala Militară de subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş" Fălticeni în 

vederea punerii la dispoziţie a unor mijloace de transport persoane, pentru a 

asiguraactivitatea de de repartiţie a cetăţenilor refugiaţi în România prin Punctul de 

Trecere a Frontierei Şiret către Taberele mobile pentru persoane refugiate, alte 

amplasamente/edificii de cazare temporară. 

Art. 5.(1) Relocarea unor construcţii uşoare, din elemente modulate, aflate în 

evidenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi distribuite unităţilor sanitare 

din judeţul Suceava, respectiv Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, după cum 

urmează: 

• 1 construcţie uşoară din elemente modulate şi 1 radiator electric, de la Spitalul 

Municipal Câmpulung Moldovenesc în cadrul Taberei Mobile pentru persoane refugiate 

amplasată pe Stadionul municipal Rădăuţi; 

• 1 construcţie uşoară din elemente modulate şi 1 radiator electric, de la Spitalul 

Municipal Vatra Dornei în cadrul Taberei Mobile pentru persoane refugiate amplasată 

pe Stadionul municipal Rădăuţi; 
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• 1 construcţie uşoară din elemente modulate şi 1 radiator electric, de la Spitalul 

Municipal Fălticeni în cadrul Taberei Mobile pentru persoane refugiate amplasată pe 

Stadionul municipal Rădăuţi; 

• 1 construcţie uşoară din elemente modulate şi 1 radiator electric, de la Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă Suceava în cadrul Taberei Mobile pentru persoane refugiate 

amplasată pe Stadionul „9 Mai" Şiret; 

• 1 construcţie uşoară din elemente modulate şi 1 radiator electric, de la Spitalul 

de Psihiatrie Şiret în cadrul Taberei Mobile pentru persoane refugiate amplasată pe 

Stadionul „9 Mai" Şiret; 

• 2 construcţii uşoare din elemente modulate şi 2 radiatoare electrice de la 

Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian" Rădăuţi în cadrul Taberei Mobile 

pentru persoane refugiate amplasată pe Stadionul „9 Mai" Şiret; 

• 2 construcţii uşoare din elemente modulate şi 2 radiatoare electrice de la 

Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava în cadrul Centrului Regional de Cazare şi 

Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi. 

(2) La finalizarea activităţilor, construcţiile uşoare din elemente modulate 

prevăzute la alin. (1) vor fi remise unităţilor în drept, pentru a fi utilizate conform 

solicitărilor pentru care au fost repartizate iniţial, cu titlu gratuit, de la rezervele de stat. 

Art. 6. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 

aprobare, către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţa, tuturor membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava,respectiv altor instituţii 

interesate. 

PREŞEDINTELE 
COMITETULUI JUD] JRGENŢĂ SUCEAVA 
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