
1 

 

 

 

 

      Bld. Ştefan cel Mare 62, 615200 Târgu-Neamţ, jud. Neamț, Tel.0233/790245,790305; 

                   Fax:0233/790508; E-mail:tgnt@primariatgneamt.ro Site:www.primariatarguneamt.ro 

Serviciul Comunicare și Relații Publice 

Nr.  5122 din 05.04.2022 

 

 
Fonduri pentru sprijinirea persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina  

 

Conform HG. 336 din 11 martie 2022, persoanele fizice care găzduiesc 

cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona 

conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana 

prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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.   

Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice trebuie să depună în 

primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile 

administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele 

refugiate, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și 

prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de 

timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de: a) o 

declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în 

cerere; b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă 

dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele refugiate. 

Menționăm faptul că persoanele care găzduiesc străini au obligația să anunțe 

organele de poliție competente teritorial în termen de 3 zile de la data primirii 

acestora.  Cererile se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 62, de 

luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri, între orele 8:00-14:00. Modelul 

cererii pentru decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau 

apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului 

armat din Ucraina  și declarația pe proprie răspundere sunt prezentate în anexele 

1 și 2 ale HG 336/2022. Aceste formulare pot fi descărcate și de pe site-ul 

primăriei Târgu-Neamț: https://www.primariatarguneamt.ro/cv-si-atributii  


