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J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organizării unui centru de primire / cazare a persoanelor refugiate / persoanelor 

relocate în contextul crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina și alocarea  
unui buget, care sa fie utilizat exclusiv pentru asigurarea conditiilor optime privind  

cazarea si necesitatile umanitare, în functie de durata existenței  
crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina 

 
 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 
extraordinară de îndată, la data de 03.03.2022; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Berceni, înregistrat sub nr. 6543/03.03.2022; 
- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Berceni, Județul Ilfov, 

înregistrat sub nr. 6544/03.03.2022 ; 
- Nota justificativă întocmită de Compartimentul de achiziții publice, înregistrat sub nr. 

6440/02.03.2022 ; 
- Raportul de spacialitate întocmit de Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe și 

executări silite, înregistrat sub nr. 6545 / 03.03.2022 ; 
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov, pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, 
agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei; 
 În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 

 Art. 1. - Se aprobă organizarea unui centru de primire / cazare a persoanelor refugiate / 
persoanelor relocate în contextul crizei umanitare datorate agresiunii militare  din Ucraina, în incinta 
bazei sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de cantonament, situată în strada 
Valea Sterii nr. 44, comuna Berceni, Județul Ilfov, unde există o capacitate de primire / cazare pentru 
un număr de 50 de persoane. 



Art. 2. - Se aprobă alocarea unui buget de 100.000 lei la nivelul Comunei Berceni, Județul 
Ilfov, care sa fie utilizat exclusiv pentru asigurarea conditiilor optime privind cazarea si necesitatile 
umanitare, in functie de durata menținerii crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina. 

 Art. 3. – Primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, prin aparatul de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județ Ilfov; 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov. 
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