
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 38 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 26.02.2022. 

Având în vedere: 

-  prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 

de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

Având în vedere necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru cetăţenii străini sau 

apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în 

România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în 

România, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul taberelor temporare de cazare şi 

asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Tulcea, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1 La data de 25.02.2022, ora 00.00 se înființează Baza de Operații în Punctul 

de Trecere a Frontierei Isaccea, judeţul Tulcea. 

Art.2 Baza de Operații stabilită la art.1 gestionează solicitările de sprijin ale cetăţenilor 

străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi 

intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul 

în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Aceștia beneficiază de cazare temporară şi asistenţă umanitară în Baza de Operații sau  

sunt repartizați în alte locaţii de cazare stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Tulcea. 

Art.3 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, 

pentru punere în aplicare. 

Emisă astăzi, 26 februarie 2022 
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