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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor locații identificate ca spații temporare de cazare 
pentru refugiații din Ucraina și completarea HCJSU nr. 20/05.03.2022 și 

HCJSU nr. 21/08.03.2022 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 10.03.2022, potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. (1) şi (2) din 
Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 
1491/2004 

  în conformitate cu: 

- prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din OUG nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului pentru 
Situaţii de Urgenţă al judeţului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 
270/29.04.2021; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de 

către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți 
din zona conflictului armat din Ucraina; 

- situația cu spațiile de cazare disponibile din județul Teleorman, întocmită conform 
adreselor nr. 3923/28.02.2022 și nr. 4112/02.03.2022 a Instituției Prefectului - Județul 
Teleorman 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă ca spațiu temporar de cazare pentru cetățenii străini sau 
apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, 
Pensiunea Casa Papacip, pusă la dispoziție, în condițiile legii, de SC Maylandstyle SRL, 



situată în municipiul Alexandria, str. Cuza Vodă nr. 31, județul Teleorman, având o 
capacitate de 3 camere, respectiv 9 locuri, începând cu data de 10.03.2022. 

           (2) În funcție de necesitate, se vor stabili și alte locații de cazare prin 
hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman. 

 
Art. 2. (1) Se completează HCJSU nr. 20/05.03.2022 la art. 1 alin. (1), astfel: 

- Baza turistică ”Valahia” Alexandria, pusă la dispoziție, în condițiile legii, de 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, situată în mun. Alexandria, str. 
Carpați nr. 15 et. III, dispune de 30 de locuri. 

(2) Se completează HCJSU nr. 21/08.03.2022 la art. 1 alin. (1), astfel: 
- Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost Alexandria, pus la 

dispoziție, în condițiile legii, de Primăria municipiului Alexandria, situat în mun. Alexandria, 
str. Dunării nr. 280, dispune de 40 de locuri; 

- Liceul Tehnologic ”Sf. Haralambie” Turnu Măgurele, pus la dispoziție, în 
condițiile legii, de Primăria municipiului Turnu Măgurele, situat în mun. Turnu Măgurele, 
str. Oituz nr. 11, dispune de 80 de locuri; 

- Centrul de agrement ”Dunărica” Zimnicea, pus la dispoziție, în condițiile 
legii, de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, situat în loc. Zimnicea, str. 
Portului nr. 1, dispune de 99 de locuri. 

 
Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Teleorman va comunica de îndată prezenta hotărâre Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Teleorman, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență Alexandria, Turnu Măgurele, 
Zimnicea, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman și SC Maylandstyle SRL 
Alexandria. 

 
Art. 4. Hotărârea se va posta pe pagina web a Instituţiei Prefectului - Județul 

Teleorman şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”A. D. Ghica” al 
judeţului Teleorman, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 
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