
ANUNŢ  DE PRESĂ 

 ORGANIZARE ŞEDINŢĂ PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL 

“DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL 

TULCEA” 

 

Consiliul Local şi Primarul Oraşului Isaccea, în calitate de autorități ale administrației 

publice locale intenționează să realizeze proiectul “DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN 

ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA” pentru care se va solicita finanțare 

neambursabilă din PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 

7, Prioritatea de investiții 7.1, apel de proiecte dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate 

Delta Dunării:  POR/2018/7/7.1/ITI/2.  

Proiectul propune îmbunătăţirea şi revitalizarea mediului urban din Oraşul Isaccea în 

scopul creării şi menţinerii unui cadru general favorabil dezvoltării economico-sociale 

durabile prin stimularea turismului în zonă. Proiectul vizează dezvoltarea  infrastructurii  

publice  de agrement şi petrecere a timpului liber pentru maximizarea potențialului turistic al 

Oraşului Isaccea, dezvoltarea economică a zonei şi, implicit, creșterea numărului mediu de 

salariați la niveul comunităţii Isaccea. 

În data de 14.12.2018, ora 14.00, la Sala Consiliului Local, cam. 105, et.1, sediul 

Primăriei oraşului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, Isaccea,  se va organiza ședința de 

dezbatere publică privind Proiectul “DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL ISACCEA, 

JUDEŢUL TULCEA”, la care sunt invitate să participe toate entităţile implicate în 

dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, 

organizaţii non-guvernamentale, etc.) pentru exprimarea acordului şi susţinerea cu investiţii 

ulterioare a proiectului propus. 

Proiectul trebuie să reprezinte o viziune consolidată şi de consens a autorităţilor 

administraţiei publice locale, mediului de afaceri, organizaţiilor  non-guvernamentale precum 

şi a tuturor entităţilor sau persoanelor interesate de modernizarea Oraşului Isaccea pentru 

creşterea atractivităţii turstice a acestuia. În acest sens, şedinţa publică se organizează în 

scopul identificării gradului de susţinere al investiţiei de către entităţile implicate în 

dezvoltarea locală. O susţinere reală şi eficientă se poate obţine doar prin realizarea de alte 

proiecte de investiţii care să completeze proiectul de faţă, astfel încât, autoritatea publică 

locală şi mediul privat să-și conjuge eforturile pentru progresul economic şi social al Oraşului 

Isaccea.  

Din această perspectivă, toți actorii locali sunt invitați să prezinte în cadrul ședintei 

publice propuneri de proiecte de investiţii proprii ce vor sprijini și completa proiectul 

propus de U.A.T. Oraş Isaccea. După identificarea investițiilor propuse se va încheia un 

ACORD DE PRINCIPIU pentru finanțarea acestora. Termenul maxim preconizat pentru 

demararea investițiilor private este de 5 ani de la data semnării acordului de principiu.   

Confirmarea participării la ședința publică a persoanelor interesate, precum și 

obținerea şi transmiterea de alte informații referitoare la proiect și ședința publică se vor 

realiza prin intermediul persoanei de contact  Ecaterina Turcu - Consilier, tel:  0240506605,  

e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com. 


