
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 44 
 

 

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 16.03.2022. 

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; 

-  prevederile O.U.G. nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către 

statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.337/2022 privind acordarea de gratuități și facilități 

pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona 

conflictului armat din Ucraina; 

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, 

Luând în considerare dinamica situaţiei din Ucraina și pentru a optimiza implementarea 
celor mai bune variante de răspuns, pentru completarea/adaptarea capacităților de răspuns la 
situaţiile din teren, astfel încât existe în mod eficient asistenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizi 
aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din Ucraina, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 În vederea asigurării unui climat de normalitate în contextul actual, prin grija 
serviciilor sociale de la nivelul autoritățile publice locale se vor desfășura, săptămânal, acțiuni de 
cunoaștere a condițiilor necesare cetățenilor străini sau apatrizi, urmărindu-se aspectele legate de 
nevoile sociale, de integrare în comunitate, etc.   

Se desemnează responsabil pentru coordonarea activităților menționate subprefectul 
județului Tulcea – domnul Timur Memet. 

 
Art.2 În același context, autoritățile publice locale pe raza cărora sunt cazați cetățeni 

străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, 
vor înainta către Instituția Prefectului – Judeţul Tulcea, săptămânal, necesarul de mijloace de 
subzistență care pot fi asigurate prin intermediul depozitelor menționate la art.4. 
 Se desemnează responsabil pentru coordonarea activităților menționate subprefectul 
județului Tulcea – domnul Topoleanu Nicolae. 
  

Art.3 Se desemnează Ion Eugen - Președintele Filialei Județene Tulcea a ACOR să asigure 
relaționarea cu cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina în vederea implicării acestora în acțiuni de voluntariat necesare 
depozitării mijloacelor de subzistență. 
 



Art. 4 Pentru asigurarea necesităților de subzistență cetăţenilor străini sau apatrizii aflaţi în 
situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care se află cazați pe raza 
județului Tulcea, sunt constituite următoarele depozite: 

- Depozit Cantina Municipală situat pe strada Viticulturii, nr. 8, responsabil: Fix Marius, 
nr. de telefon: 0741.017.942; 

- Depozit ACOR - situat pe str. Viticulturii, nr. 8, responsabil: Ion Eugen, nr. de telefon: 
0744.227.024; 

- Depozit Sala de Sport - situat pe str. Isaccei nr. 24, responsabil: Fix Marius, nr. de 
telefon: 0741.017.942; 

- Depozit Direcția de Asistență și Protecție Socială - Str. Isaccei nr. 36, Responsabil: 
Fix Marius, nr. de telefon: 0741.017.942; 

- Depozit Crucea Roșie - situat pe Str. Grigorie Antipa (incinta Tulco), responsabil: 
Covaliov Simona, nr. de telefon: 0745.835.239; 
 
Art.5 
 
Având în vedere situația conflictuală de pe teritoriul Ucrainei, ca măsură de suport pentru 

cetățenii ucraineni aflați în situații deosebite, Asociația Comunelor din România – Filiala Judeţeană 
Tulcea pune la dispoziție două conturi pentru donații în lei și euro, destinate acordării de sprijin și 
asistență umanitară, astfel: 

 
LEI: RO78 RNCB 0256 1212 9688 0002 
EURO: RO51 RNCB 0256 1212 9688 0003 ; Cod SWIFT – RNCBROBU 
Titular: Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunelor din România – CUI 25888877 
Contact: 0749 120271 – Eugen Ion, Președinte ACoR Tulcea, e-mail acortulcea@yahoo.com 

 
În același context Crucea Roșie Română – Filiala Tulcea pune la dispoziție următoarele 

conturi: 
 

LEI:  RO90BTRLRONCRT0P38206503 - Cui 4321593 
          EURO: RO32BTRLEURCRT0P38206501; 
 

Art.6  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, 16 martie 2022 

 
 

Președintele 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 

PREFECT 
 

ALEXANDRU DAN MUNTEANU 


