
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 47 
 

 

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 18.03.2022. 

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; 

Luând în considerare adresa înaintată de către Consiliul Județean Tulcea, privind 

centralizatorul cu operatorii de transport rutier de persoane, înregistrată cu nr.  4927/17.03.2022, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Conform Hotărârii C.J.S.U. nr. 43 din 16.03.2022, art. 3, Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență Tulcea actualizează "Situația centralizatoare a operatorilor de 
transport rutier de persoane din județul Tulcea pentru transportul cetățenilor sau apatrizilor aflați 
în situații deosebite, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina", prevăzute în Anexă, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Situația mijloacelor de transport se va actualiza și se va aproba prin hotărâri ale 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea.   

Art.3 Având în vedere dinamica fluxului de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații 
deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, se estimează un număr de 4000 de 
persoane, săptămânal, care necesită transport.  

Art.4 Traseele stabilite, de regulă, sunt următoarele: 
• Isaccea  - București; 
• Isaccea – Constanța; 
• Isaccea – Galați; 
• Isaccea  - Tulcea; 
• Isaccea – Iași, 

care vor fi completate, după caz, prin hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
funcţie de necesități. 

Art.5  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, 18 martie 2022 

 
Președintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 
PREFECT 

 
ALEXANDRU DAN MUNTEANU 


