
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 04.07.2022 

 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ISACCEA 
constituit  prin Dispoziția emisă de către Primarul Orașului Isaccea înregistrată 

sub nr. 76 din 24.02.2022, întrunit în ședință în data de 04.07.2022 .  

 

Ținând cont de dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. a.), alin. (5) lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare  ; 
 
Luând în considerare  documentația cu nr. 85 din 30.06.2022  elaborată  

de S.C. MAPRO DRACONS SRL în calitate de proiectant autorizat - prin 
administrator Andronic Dragoș, la cererea primarului orașului Isaccea - Moraru 
Anastase și Procesul - verbal nr. 7876 din 04.07.2022 încheiat  ca urmare a  
ședinței C.L.S.U. ; 

          În conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 
modificările ulterioare  și ale  Hotărârii de Guvern  nr. 1491/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, 
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 
urgență, 

 

COMITETUL   LOCAL PENTRU  SITUAȚII  DE URGENȚĂ ISACCEA  

 

HOTĂRĂȘTE :  

 

Art. 1 -   Se aprobă necesitatea creării  unui sistem de transport care să 

asigure obținerea unei mobilități urbane durabile la nivelul orașului Isaccea prin  

deblocarea circulației de pe străzile orașului și din împrejurimi, blocaj generat 

atât de punctul vamal  cât și de situația neprevăzută de la granița cu Ucraina .  

Art.2 – Se aprobă soluția pentru ,,varianta  minimală” conform 

documentației nr. 85/2022 parte componentă a prezentei hotărâri, după cum 

urmează : 

  ,,- Drumul digului: amenajarea acestuia si aducerea la parametrii unui 

drum de circulație cu o singura banda de circulație de lățime minima de 6.00m 

mărginita de acostamente, cu o structura rutiera care sa susțină traficul greu 

generat de tranzitul vamal care va avea minim 3 straturi de îmbrăcăminte 

asfaltica sau un strat de beton rutier; 



- Str. Plopilor: amenajarea acestuia si aducerea la parametrii unui drum de 

circulație cu doua benzi de circulație de lățime minima de 3.00m mărginite de 

acostamente, cu o structura rutiera care sa susțină traficul greu generat de 

tranzitul vamal care va avea minim 3 straturi de îmbrăcăminte asfaltica sau un 

strat de beton rutier; 

- Drumul Saonului: amenajarea acestuia si aducerea la parametrii unui drum de 

circulație cu doua benzi de circulație de lățime minima de 3.00m mărginite de 

acostamente, cu o structura rutiera care sa susțină traficul greu generat de 

tranzitul vamal care va avea minim 3 straturi de îmbrăcăminte asfaltica sau un 

strat de beton rutier; 

- Parcare de tranzit in suprafață de cca. 54000mp: amenajarea unei parcări care 

sa asigure condițiile necesare staționarii traficului de tranzit prin racordarea la 

utilități (apa, canal, electricitate ), împrejmuire etc.”    

 
Art. 3 – Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea consideră 

necesar și oportun sprijinul Guvernului României cu alocarea  de sume în 

valoare de 93.454.213 lei cu TVA,  cost  previzionat pentru soluția  ,, varianta 
minimală ”.  

 

Art. 4 -  Primarul orașului Isaccea , județul Tulcea , va asigura punerea în 

aplicare a dispoziției prezentei hotărâri  . 
 

           

         Prezenta hotărârea fost adoptată cu 9 voturi pentru . 
 

 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

al Orașului Isaccea, 

Primarul orașului Isaccea, 

Moraru Anastase 

 

 

 


