
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 din 10.03.2022 

 

 

Primarul orasului ISACCEA Ing Moraru Anastase ,  

 

În conformitate cu: 

-art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management 

al Situațiilor de Urgență; 

- art. 10 din HG 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 OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 

- art. 1 din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de srpijin 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 HG nr. 122/2006 privind azilul în România, 

modificat prin HG nr. 277/2022 

- HG nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente 

cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București 

pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații 

deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită 

o formă de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, 

precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, 

- art. 155 alin. (1) lit. ,,d”, alin. (5) lit. ,,b” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrative, 

 

Având în vedere nevoia de a integra eficient eforturile de acordare a 

asistenței umanitare refugiaților și persoanelor relocate din Ucraina, adresa 

Instituției Prefectului nr. 2796 din 07.03.2022 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea întrunit în ședința 

extraordinară în data de 10.03.2022,  adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă  unitățile de primire turistică de pe raza unității 

administrativ teritoriale orașul Isaccea ca unități de cazare pentru refugiații și 

persoanele relocate din Ucraina conform anexei prezentei hotărâri. 

Art. 2. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru asigurarea serviciilor de 

cazare și masă se va face în conformitate cu dispozițiile prevăzute în HG nr. 

315/2022  pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în 



locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații 

de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de 

protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor Comitetului Local 

pentru  Situații de Urgență Isaccea, Comitetului Județean și Consiliului Local, în 

conformitate cu art. 24 lit. ,,e” din OUG nr. 21/2004. 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență  

al Orașului Isaccea, 

Primarul orașului Isaccea, 

Moraru Anastase 

 

Rotaru Doina 

 

Marin Mihai 

 

Gherghină Valentin 

 

Drajgu Viorel 

 

Bădilaș Florin 

 

Barbu Mihai 

 

Roșu Fănica 

 

Halil Naim 

 

Rădulescu Dinu 

 

Tecuță Aurelian 

 

Simion Raluca Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Hotărârea nr. ____________ 
 

Nr. 

Ctr. 

Numele operatorului 

economic 

Denumirea unității 

turistice/locație 

Nr. Camere/locuri Servicii 

oferite 

1 TOMA COSTACHE 

COSTEL – 0744391612, 

agritomisaccea@gmail.com 

SC AGRITOM SRL 

– strada Plopilor, nr. 

2 Isaccea 

20 camere – 40 

locuri  

2 apartamente – 8 

locuri 

Cazare 

2 IORDACHE EMIL - 

0744637639 

SC ERIDAN STIL 

SRL – strada Vasile 

Alecsandri, nr. 15, 

Isaccea 

7 camere – 20 

locuri 

Cazare si 

masa 

calda 

3 SC EMIMAR COM SRL  - 

0741581602 

 Pensiunea Dunarea 

Isaccea – strada 

Calea Macin, nr. 1 

13 camere – 38 

locuri 

Cazare si 

masa 

calda 

4 PAVEL GHEORGHITA – 

0761608485 – 

farmacia.nr30@gmail.com 

SC FARMACIA 30 

SRL – strada 1 

Decembrie, nr. 33A, 

bl. 16, parter, Isaccea 

1 camera – 3 

locuri 

Cazare  

5 Biserica Crestina Baptista – 

Denis Miscalencu  - 

0749012354 

Biserica Crestina 

Baptista – Locatie 

Isaccea – strada 24 

Ianuarie nr. 1 - Denis 

Miscalencu- 

0749012354 

Locatie Luncavita – 

strada Principala, nr. 

82 – Carpov Ion – 

0748884259 

Locatie Cataloi – 

strada Principala, nr. 

91 – Dorascu 

Anisoara - 

0742203906 

20 locuri 

 

 

 

 

 

50 locuri 

 

 

 

30 locuri 

Cazare  si 

masa 

 
 
 
 
 

Cazare si 

masa 
 
 
 
Cazare si 

masa 

6 U.A.T. Isaccea – Mihail 

Dorina - 0746072334 

Centrul de vaccinare 

– strada 1 Decembrie, 

nr. 91A 

Sala de sport– strada 

1 Decembrie, nr. 91A 

 

15 locuri 

 

 

40 locuri 

Cazare si 

masa 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență  

al Orașului Isaccea, 

Primarul orașului Isaccea, 

Moraru Anastase 

 

 


