
 

    

 

PRECIZĂRI PRIVIND MODALITĂȚILE DE DECONTARE ȘI ACHIZIȚIE 

A SERVICIILOR DE CAZARE ȘI HRANĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 

ȘI APATRIZII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DEOSEBITE, PROVENIȚI DIN 

ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA 

 

Având în vedere legislația în vigoare, decontarea serviciilor de cazare și a 

hranei pentru cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din 

zona conflictului armat din Ucraina, se realizează astfel:  

I. Pentru persoanele fizice, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de 

decontarea, din bugetul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de 

Băseşti ”al judeţului Maramureş, a cheltuielilor cu hrana, în valoare de 20 de 

lei/zi/persoană găzduită (conform art.1, alin.(10), din O.U.G. nr.15/2022 și a HGR 

nr. 336 din 11.03.2022) și cazare, în valoare de 50 de lei/ zi/ persoană găzduită 

(conform O.U.G. nr. 28 din 23.03.2022).  

Pașii de urmat pentru decontarea cheltuielilor cu hrana: 

Persoanele fizice depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru 

luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților 

administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii 

străini și apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat 

din Ucraina, o cerere în care precizează: 

 numărul persoanelor găzduite; 

 numele și prenumele acestora; 

 localitățile din care aceștia declară că provin; 

 intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. 
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Această cerere se găsește în HGR nr. 336 din 11.03.2022, la Anexa 1. În cerere, 

solicitantul precizează dacă optează pentru încasare sumelor în mumerar sau 

virament bancar. 

Cererea trebuie să fie însoțită de: 

 o declarație pe propria răspundere, cu privire la realitatea informațiilor 

cuprinse în cerere- modelul se găsește în HGR nr. 336 din 11.03.2022, Anexa 

2; 

 copia actului de identitate al solicitantului; 

 documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt 

găzduiți cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din 

zona conflictului armat din Ucraina. 

Cererea se depune de către o singură persoană, pentru aceeași locuință.  

Cererile depuse după termenul prevăzut mai sus (primele 3 zile lucrătoare ale 

fiecărei luni, pentru luna precedentă) se soluționează luna următoare. 

Autoritățile administrației publice locale, care au primit cererile menționate mai 

sus, întocmesc situații centralizatoare, care cuprind: 

 numele și prenumele persoanei fizice solicitante; 

 numărul persoanelor găzduite; 

 numărul de zile de găzduire; 

 suma solicitată de fiecare persoană fizică. 

Modelul situației centralizatoare este prevăzut în HGR nr. 336 din 

11.03.2022, Anexa 3. 

Situația centralizatoare se certifică, pentru realitate, la nivelul autorităților 

administrației publice locale, care au primit cereri de la persoanele fizice. 

În termen de 3 zile lucrătoare, de la împlinirea celor 3 zile lurătoare pentru 

depunerea solicitărilor de către persoanele fizice, autorităților publice locale 

transmit situațiile centralizatoare întocmite și certificate, pentru realitate, către I.S.U. 

Maramureș. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, I.S.U. 

Maramureș virează sumele solicitate în contul 50.06.10 “Sume de mandat cuvenite 

beneficiarilor, reprezentând cheltuieli cu hrana, prevăzute la art.1, alin.(10), din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 15/2022, cu modificările și completările 
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ulterioare”, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, la solicitarea unităților 

administrativ-teritoriale. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, autoritățile 

administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către persoanele 

fizice solicitante, în numerar sau virament bancar, în funcție de opțiunea exprimată 

în cerere. 

 Decontarea cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații 

deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se poate face începând 

cu persoanele găzduite cu data de 08.03.2022 (conform O.U.G. 20/2022) 

Pașii de urmat pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea  

Baza legală: O.U.G. nr. 28 din 23.03.2022 

Cheltuielile cu cazarea vor fi decontate pentru persoanele cazate începând cu 

data de 23.03.2022 și vor fi achitate la o dată ulterioară, după apariția Normelor de 

decontare, prin Hotărâre a Guvernului, conform O.U.G. 28 din 23.03.2022, art. I, 

alin. (10)   

II. Pentru instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale și operatorii 

economici publici sau privați, care pun locații la dispoziția Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, pentru cazarea cetățenilor 

străini și apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 

Ucraina se poate deconta suma de până la 50 de lei/ zi/ persoană, pentru cheltuielile 

necesare funcționării locației (cheltuieli cu utilitățile și cele necesare întreținerii 

spațiului, conform art. 2 din HGR 315/2022) și suma de 20 de lei/ zi/ persoană, în 

condițiile art.55, al.2, din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006, 

privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006. 

Aceste decontări se pot face numai în baza unui protocol încheiat între  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti ”al judeţului 

Maramureş și entitățile mai sus menționate. 

III. Pentru serviciile de cazare și hrană pentru cetățenii străini și apatrizii aflați 

în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cazate 

în locații stabilite prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Maramureș valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile 



 4 

stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș este în sumă 

de 100 de lei/ zi/ persoană, TVA inclus, iar în situația în care 2 sau mai multe 

persoane sunt cazate în aceeași cameră, valoarea maximă pentru o cameră nu 

poate depăși suma de 230 de lei/zi, TVA inclus (conform art. 1, din HGR 

315/2022). 

De asemenea, pentru hrană, valoarea maximă este de 20 de lei/ zi/ persoană, 

în condițiile art.55, al.2, din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

122/2006, privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1251/2006. 

Achiziția serviciilor de cazare și masă se realizează prin procedura de 

negociere fără publicarea unui anunț de participare, conform art.68, alin.(1), lit. 

f), coroborat cu art.69, alin.(4) și art.104, alin.(1), lit.c), din Legea nr. 98/2016, 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către 

I.S.U. Maramureș.  
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