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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu,  

prin Direcţia de Asistență Socială Giurgiu și Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „VLAŞCA” al Județului Giurgiu 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 

         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.14.342/28.03.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrat cu 
nr.3.194/28.03.2022; 
        - adresa nr.2.915/18.03.2022 a Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrată 
la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.14.007/24.03.2022; 
        - referatul Serviciului Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, înregistrat 
cu nr.3.147/25.03.2022; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte şi 
familie; 
        - prevederile Ordonanței de Urgență 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, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.315/2022 pentru aprobarea 
valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene 
pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite 
care provin din zona conflictului armat în România și care nu solicită o formă de 
protecție potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul în România precum și pentru alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pentru anul 2022, pentru suplinirea bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne, prevedrile Hotărârii nr.14/01.03.2022 Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Giurgiu, prevederile art.55, alin.(1) și (2) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul politic în România aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1251/2006, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Legii 
nr.500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
       În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„d”, lit.„e”, alin.(7), lit.„b”, alin.(9), lit.„a”, 
art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş  T E: 

 
 

 
        Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu, 
prin Direcţia de Asistență Socială Giurgiu și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„VLAŞCA” al Județului Giurgiu și anexa parte integrantă a acestuia. 
        Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„VLAŞCA” al Județului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
Nr. 125     

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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