SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE

2. SULINA – ORAŞ DE IMPORTANłĂ NAłIONALĂ
Oraşul Sulina deŃine statutul privilegiat de obiectiv de interes naŃional, acordat
prin Ordonanta nr. 125 din 31 august 2000, privind declararea oraşului Sulina,
judeŃul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naŃional, Legea
nr. 345 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 125/2000
privind declararea oraşului Sulina, judeŃul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca
obiectiv de interes naŃional.
Conform acestor acte normative, se declară ca obiectiv de interes naŃional oraşul
Sulina şi zona înconjurătoare delimitată prin anexa OG, în scopul iniŃierii şi
realizării lucrărilor de restaurare, consolidare, conservare şi punere în valoare a
monumentelor istorice, precum şi pentru iniŃierea şi realizarea lucrărilor publice
de reabilitare a construcŃiilor, echipamentelor şi infrastructurii.
Se prevede ca realizarea lucrărilor în oraşul Sulina şi unităŃile administrativteritoriale învecinate prevăzute în OG să aibă în vedere cu precădere:
a) reabilitarea construcŃiilor, echipamentelor şi infrastructurii, precum:
realizarea unui aeroport sau heliport, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice,
refacerea reŃelei de distribuŃie a apei şi epurarea apelor uzate, canalizare, curent
electric, telefonie în oraşul Sulina, realizarea unui sistem de apărare şi prevenire a
inundaŃiilor şi viiturilor, asfaltarea şi modernizarea străzilor din oraşul Sulina,
precum şi a drumului Sulina - C.A. Rosetti, realizarea echipamentelor necesare
prezervării biosferei;
b) reabilitarea obiectivelor turistice din zonă;
c) restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a unor clădiri monument
istoric;
d) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea impulsionării
agroturismului şi a turismului cultural.
FinanŃarea lucrărilor prevăzute urma să fie asigurată din:
a) sume alocate cu această destinaŃie de la bugetul de stat şi de la bugetele
judeŃului Tulcea, oraşului Sulina sau ale comunelor C.A. Rosetti, Crişan şi Sfântu
Gheorghe, după caz;
b) sume alocate din Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională, precum şi din alte
fonduri constituite potrivit legii;
c) sume alocate de organisme internaŃionale, precum şi de organizaŃii
neguvernamentale;
d) sponsorizări, donaŃii şi alte liberalităŃi, potrivit legii;
e) alte surse, potrivit legii.
Pentru coordonarea acestor lucrări şi monitorizarea activităŃilor, OG prevedea ca
în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanŃei, să se constituie
prin hotărâre a Guvernului un comitet de coordonare alcătuit din reprezentanŃi ai
autorităŃilor publice centrale şi locale interesate.
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Comitetul de coordonare potrivit OrdonanŃei Guvernului nr. 125/200 privind
declararea oraşului Sulina, judetul Tulcea şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de
interes naŃional nu s-a constituit ca atare, deşi prin Hotarârea de Guvern nr. 750
din 14 iulie 2005, privind constituirea consiliilor interministeriale permanente s-a
creat un cadru pentru organizarea şi funcŃionarea acestuia, prin preluarea
Comitetului de coordonare, ca organism interministerial considerat existent la
acea dată, de către Consiliul interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală
şi mediu.
Este imperios necesară operaŃionalizarea Comitetului, pentru constituirea şi
coordonarea utilizării resurselor prevăzute de legislaŃia sus-menŃionată în vigoare
îndeosebi ca surse proprii de finanŃare în contextul oportunităŃilor oferite de
programele şi iniŃiativele comunitare, în cadrul strategiilor de dezvoltare a
oraşului Sulina.
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