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         D I S P O Z I T I E 
privind stabilirea procedurii de gestionare la nivelul Municipiului Targoviste a 

solicitarilor de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati 
in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina  

 

 

 Primarul Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan,  avand in vedere: 
- adresa nr. 3544975/31.03.2022 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Basarab I” 
Dambovita;  
- referatul nr.3088/A/05.04.2022 privind stabilirea Procedurii de gestionare la nivelul 
Municipiului Targoviste a solicitarilor de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini 
sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina si 
nominalizarea responsabililor; 
- prevederile O.U.G. nr.15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre 
statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona 
conflictului armat din Ucraina, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.336/11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din 
bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratului pentru Situatii de 
Urgenta Bucuresti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii 
deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice, 
precum si alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 
prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Afacerilor Interne; 
- prevederile art. 155 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare;   

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1 Se stabileste procedura de gestionare la nivelul Municipiului Targoviste a 
solicitarilor de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati in 
situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, precum circuitului 
documentelor.  
 Art.2 Se desemneaza Directia de Asistenta Sociala sa gestioneze situatiile privind 
mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati in 
situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane 
fizice. 
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Art.3 Cererile si declaratiile pe propria raspundere, intocmite conform modelului din Anexele 
1 si 2 la H.G. nr. 336/11.03.2022, se depun de persoanele fizice care gazduiesc cetateni straini 
sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina si se 
inregistreaza la Registratura Primariei Targoviste/Registratura Directiei de Asistenta Sociala 
Targoviste. 
Art.4 Formularele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau 
apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, vor fi 
puse la dispozitie gratuit la biroul de relatii cu publicul si vor fi publicate pe pagina de internet 
a autoritatii locale. 
Art.5 Directia de Asistenta Sociala verifica, prin instrumentele specifice, realitatea 
informatiilor din cererile depuse. 
Art.6 Directia de Asistenta Sociala intocmeste situatia centralizatoare, pe care o transmite, in 
termen, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Basarab I” Dambovita. 
Art.7 Optiunile de plata in numerar a sumelor sunt gestionate distinct, Directia de Asistenta 
Sociala avand obligatia de a intocmi statul de plata cu respectarea prevederilor legale. 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga Directia de Asistenta Sociala 
Targoviste. 
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   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 
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