
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Isaccea 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 02.03.2022 
 

 
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  

administrative, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

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  02.03.2022 , adoptă prezenta Hotărâre: 
 

 

 

Art.1 - Se aprobă  decontarea cheltuielilor privind procurarea de produse alimentare,  

alimente ambalate neperisabile, sucuri şi apă îmbuteliate pentru cetăţenii străini sau apatrizii 

proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. 

Art.2 – Se aprobă decontarea cheltuielilor privind serviciile  de asistenţă materială,  

prin asigurarea produselor şi a materialelor necesare pentru întreţinere şi reparaţii, a  

materialelor consumabile şi a  uneltelor şi dispozitivelor necesare în punctele de primire a 

refugiaţilor şi de sortare şi depozitare a ajutoarelor umanitare. 

Art.3 – Se aprobă decontarea cheltuielilor rezultate ca urmare a prestării   serviciilor  

de închiriere a unui utilaj (motostivuitor) aparţinând societăţii  SC DECONS SRL,  în scopul  

depozitării ajutoarelor umanitare  în spaţii special amenajate. 



Art.4 – Se aprobă decontarea cheltuielilor privind utilităţile (energie, gaze naturale,  

apă-canalizare, salubrizare) furnizate în cadrul  obiectivului SALA  DE SPORT  ISACCEA  

ca urmare a amenajării punctelor de primire a refugiaţilor şi a activităţilor de sortare şi 

depozitare a ajutoarelor umanitare. 

Art.5 -   Prezenta hotărâre va fi transmisă membrilor Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență Isaccea, Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea și Consiliului 

Local, în conformitate cu art. 24  litera  e)  din O.U.G. nr. 21/2004. 

  

 

             Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi . 

 

 

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

al Orașului Isaccea, 

Primarul orașului Isaccea, 

Moraru Anastase 

 

 

Membri  :  

 

Rotaru Doina 

 

Marin  Mihai 

 

Gherghină Valentin 

 

Drajgu Viorel 

 

Bădilaș  Florin 

 

Barbu Mihai 

 

Roșu Fănica 

 

Halil Naim 

 

Rădulescu Dinu 

 

Tecuță  Aurelian 

 

Simion Raluca - Elena 

 

 

 

 

 


