
 

          

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 67 

din  11 martie  2022 
 

privind aprobarea Protocolului de colaborare  între Municipiul Târgu Mureș și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș în sprijinul  

acordării unor măsuri cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată, 

 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 90546 din 11.03.2022, inițiat de Primar prin Serviciul Public 

de Utilități Municipale privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul 

Târgu Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș în 

sprijinul  acordării unor măsuri cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, 

care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România 

b) Avizul favorabil al Direcției Economice; 

În conformitate cu 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; 

 OUG nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; 

 HG nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în 

locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de 

urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din 

zona conflictului armat din Ucraina, 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 pe 

anul 2022, pentru suplinirea bugetului Ministerului Afacerilor Interne; 

 art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în 

România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și e, alin. 7 lit. b, alin. (9) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a, 

art. 243 alin. (1) lit. „a”  și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș în sprijinul  acordării 

unor măsuri cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina și intră în România, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

Direcția Economică, Serviciul Public Utilități Municipale, Direcția de Asistență Socială Târgu 

Mureș și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public Utilități Municipale; 

- Direcției Economice; 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

- Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș. 

 

 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă, 

                                              Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 


