
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 25.02.2022 
 

 
Primarul oraşului Isaccea  Moraru Anastase ; 

 

În conformitate cu: 

- art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență; 

- art. 10 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind 

structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 

pentru situații de urgență; 

- art. 12 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România; 

- art. 1 din O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de 

către statul roman cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din 

zona conflictului armat din Ucraina; 

- art. 55 alin.(1) și (2) din H.G. nr. 1251/2006 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în România, modificat prin H.G. 

nr. 277/2022;  

- art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ;  

 

Având în vedere necesitatea  de  integrare  eficientă a  acţiunilor    privind   acordarea 

de sprijin şi  asistență umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite , 

proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina , care intră  în România prin Punctul de 

Trecere a Frontierei Isaccea, 

 

 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea întrunit în ședința 

extraordinară în data de  25.02.2022 , adoptă prezenta Hotărâre: 
 

 

 

Art.1 Se aprobă  decontarea cheltuielilor efectuate pentru asigurarea serviciilor de  

transport, alimentare cu combustibil , transbordare fluvială,  curăţenie,  preparare a hranei ,  

asistenţă materială  a  cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din 

zona conflictului armat din Ucraina care intră în România prin Punctul de Trecere a Frontierei 

Isaccea , în conformiate cu prevederile legislative aferente şi în funcţie de documentele 

justificative transmise de operatori , unităţi cazare, instituţii publice , persoane fizice , etc.,  

către autoritatea publică locală , pentru  :  

 

 

 

a) Transportul cetăţenilor străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din  

Ucraina care intră  în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea , către unităţi de 

cazare , aeroporturi, gări din ţară , prin serviciile firmelor de transport  : 



 

- MIKY  DELTA TOURS SRL TULCEA  

- NATALIA  COM  SRL  LUNCAVIŢA 

- AUGUSTINA  SRL  TULCEA  

- MAPAMOND  BUS  SRL  RÂMNICU  VÂLCEA  

 

b) Alimentarea cu combustibil a autovehiculelor  din cadrul Parcului auto al Primăriei  

oraşului Isaccea pentru deplasarea în scopul acordării de sprijin şi asistenţă umanitară a 

cetăţenilor  străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina care intră  în 

România prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea,  prin serviciile acordate de  benzinăriile 

aparţinând  : 

-  ROFAN SRL ISACCEA  

- SCORPION COM SRL  BRĂILA 

Pentru autovehiculele :  

- TL – 14 - PRI 

- TL – 02 - PRI 

- TL – 04 - JGW 

- TL – 04 – EHB 

-  B – 108  – VAH   

Notă : Utilizarea autovehiculului marca Renault, numar inmatriculare B -108 - VAH 

detinut in folosinta in regim de leasing operational, pentru implementarea 

activitatilor proiectului ,,Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei", se va 

realiza doar in afara intervalului orar aferent activitatilor proiectului. 

 

c) Traversarea Dunării cu bacul  I.C.Brătianu - Galaţi şi Smârdan –Brăila (tur - retur )  

de către voluntari în scopul acordării de sprijin şi asistenţă umanitară a cetăţenilor străini sau 

apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite datorită conflictului armat  din Ucraina , prin serviciile 

firmelor de transbordare fluvială: 

-  NAVROM  BAC  SRL  

- DANUBTRANS SRL BRĂILA 

- ROMNAV SA BRĂILA  

 

d) Traversarea Dunării cu bacul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea a  

vehiculelor care transportă  ajutoare umanitare acordate cu titlu gratuit  populaţiei afectate de 

conflictul armat din Ucraina , prin serviciile firmei de transbordare fluvială : 

- NAVORM  BAC  SRL  

 

e) Servicii de curăţenie efectuate în Vama Isaccea ca urmare a fluxului mare de  

cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona  conflictului armat din Ucraina, acordate cu 

sprijinul  societăţilor   : 

- JT GRUP SRL TULCEA  

- D.R.G. GROUP  DESIGN  ISACCEA  

 

f) Servicii de spălătorie profesională ( lenjerii de pat , pături, prosoape ) efectuate la  

unităţile de cazare care aparţin U.A.T. Oraşul  Isaccea stabilite pentru cazarea refugiaţilor şi 

persoanelor relocate din Ucraina, acordate cu sprijinul  societăţii  : 

- ISACITY SRL ISACCEA  

 

g) Servicii de preparare a hranei pentru cetăţenii străini sau apatrizii proveniţi din  

zona conflictului armat din Ucraina , cazaţi în unităţile de cazare de pe raza U.A.T. Oraşul 

Isaccea, acordate de  : 

- SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL I ISACCEA  

 



h) Servicii de asistenţă materială  ( asigurarea produselor de papetărie , birotică,  

materiale sanitare şi de curăţenie , veselă şi tacâmuri de unică folosinţă,  prelungitoare 

electrice, etc. ) necesare în punctele de primire a refugiaţilor şi de sortare a ajutoarelor 

umanitare . 

 

 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență Isaccea, Comitetului Județean și Consiliului Local, în conformitate cu art. 24  

litera  e)  din O.U.G. nr. 21/2004. 

 

 

 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

al Orașului Isaccea, 

Primarul orașului Isaccea, 

Moraru Anastase 

 

 

Membrii  :  

 

Rotaru Doina 

 

Marin  Mihai 

 

Gherghină Valentin 

 

Drajgu Viorel 

 

Bădilaș  Florin 

 

Barbu Mihai 

 

Roșu Fănica 

 

Halil Naim 

 

Rădulescu Dinu 

 

Tecuță  Aurelian 

 

Simion Raluca - Elena 

 

 

 

 

 


