
PROCEDURA DE ACORDARE A SUMELOR PENTRU DECONTAREA 

CHELTUIELILOR CU HRANA ȘI CAZAREA, PERSOANELOR FIZICE 

CARE GĂZDUIESC REFUGIAȚI DIN UCRAINA 

 Persoanele fizice care găzduiesc străini sau apatrizi în situații deosebite, 

proveniți din Ucraina,  beneficiază de decontarea cheltuielilor de hrană în sumă de 

20 de lei/zi/persoană găzduită și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. 

Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice care dețin locuințe în 

comuna Chiajna în care sunt găzduiți străini sau apatrizi în situații deosebite, 

proveniți din Ucraina, trebuie să depună în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei 

luni, pentru luna precedentă, la Primăria comunei Chiajna str. Sperantei nr. 1 Bis, 

sau on-line la adresa de e-mail:  registratura@primariachiajna.ro,  următoarele 

documente: 

- o cerere  (Anexa nr. 1 din H.G. Nr. 494/2022 pentru modificarea H.G.

336/2022) în care se 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: 

- o declarație pe proprie răspundere (Anexa nr.2 din H.G. Nr.494/2022

pentru modificarea H.G. 336/2022) cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în 

cerere; 

- copia actului de identitate al solicitantului;

- documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt

găzduite persoanele aflate în situații deosebite, provenite din zona conflictului 

armat din Ucraina; 

- copii ale actelor de identitate ale persoanelor refugiate;

-extras de cont (daca se cere plata sumei prin virament bancar).

Precizăm că cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași

locuință, iar depunerea acesteia după primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni se 

soluționează în luna următoare. 

 Programul de lucru cu publicul pentru depunerea documentelor la registratura 

este luni - joi de la 07:00 la ora 15:30 si vineri de la ora 07:00 la 13:30, sau la adresa 

de email: registratura@primariachiajna.ro. 

   Pentru mai multe detalii puteti suna la nr. de telefon: 021.436.11.22. 
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