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D I S P O Z I T I E 

privind stabilirea procedurii de gestionare la nivelul Municipiului Târgoviște a 
solicitărilor de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetătenilor străini sau 

apatrizi aflați în situații deosebite, 
 proveniți din zona conflictului armat din Ucraina  

 

 

 

 Primarul Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan,  având in vedere: 
- HG nr. 494/2022 pentru modificarea HG nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de 
decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau 
apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, 
găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne  
- 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 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 stabilește procedura de gestionare la nivelul Municipiului Târgoviște a 
solicitărilor de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea  cetățenilor străini sau apatrizi 
aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, precum și 
circuitului documentelor.  
 
 Art.2 Se desemnează Direcția de asistență socială să gestioneze situațiile privind 
mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea  cetățenilor străini sau apatrizi 
aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de 
persoane fizice. 
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Art.3 Cererile și declarațiile pe propria raspundere, întocmite conform modelului din anexele 
nr. 1 și 2 ale H.G. nr. 494/2022, se depun de către  persoanele fizice care găzduiesc cetățeni 
străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina 
și se înregistrează la registratura Primariei Municipiului Târgoviște sau la registratura 
Direcției de asistență socială Târgoviște. 
 
Art.4 Formularele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor 
străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniti din zona conflictului armat din 
Ucraina, vor fi puse la dispoziție gratuit la biroul de relații cu publicul și vor fi publicate pe 
pagina de internet a autorității locale. 
 
Art.5 Direcția de asistență socială verifică, prin instrumentele specifice, realitatea 
informațiilor din cererile depuse. 
 
Art.6 Direcția de asistență socială întocmește situația centralizatoare pe care o transmite, în 
termen, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Basarab I” Dâmbovița. 
 
Art.7 Opțiunile de plată în numerar a sumelor sunt gestionate distinct, Directia de asistență 
socială având obligația de a întocmi statul de plată cu respectarea prevederilor legale. 
 
Art.8 Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște nr. 1193/2022 își încetează 
aplicabilitatea. 
 
Art.9 Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se obligă Direcția de asistență socială 
Târgoviște și Compartimentul administrație locală, evidență electorală și arhivă pentru 
comunicare. 
 

                   PRIMARUL  
   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                       jr. Daniel-Cristian STAN     
                                                                                      
                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

         SECRETARUL GENERAL  
AL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                                   jr. Chiru-Cătălin CRISTEA 
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