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COMUNA MURIGHIOL 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII  

 
Comuna Murighiol este amplasată la aproximativ 
36 km de Tulcea, pe D222C. Teritoriul administrativ 
al comunei Murighiol se învecinează cu 
următoarele localităŃi: la nord – comuna Mahmudia 
şi comuna Crişan, la vest - comuna Valea 
Nucarilor, la sud – Marea Neagră, la est – teritoriul 
administrativ al comunei Sf. Gheorghe. 

Sub raport climatic, clima este continentală: veri 
fierbinŃi; ierni friguroase; temperatura medie anuală 
11°C; cantitatea medie de precipitaŃii 440 - mm/mp 
anual. 

Comuna Murighiol este formată din şapte sate: 
Murighiol - reşedinŃa de comună, DunavăŃu de 
Sus,  DunavăŃu de Jos, Plopu, Sarinasuf, Colina şi Uzlina. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ 
realizat în 18 martie 2002, în teritoriul administrativ al comunei Murighiol se înregistrau 3778 de 
locuitori, ponderea lucrătorilor activi în totalul populaŃiei fiind destul de scăzută –  aproximativ 
28%.  

 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 3449 persoane 

• Ucraineni – 253 persoane 

• Romi – 28 persoane 

• Tătari – 12 persoane 

• Lipoveni – 11 persoane 

• Turci – 8 persoane 

• Ruşi – 7 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră cu municipiul Tulcea şi localitatea Agighiol este asigurată de DJ 222C care 
străbate teritoriul administrativ al comunei pe o lungime de 19,5 km. DJ 229L cu o lungime de 
9,0 km asigură legătura cu localitatea DunăvăŃu de Jos, iar DJ 229 M asigură legătura rutieră 
cu debarcaderul Murighiol. Pentru anii 2009 şi 2010 sunt prevăzute a se realiza lucrările la 
investiŃia “Modernizarea infrastructurii de acces către zona turistică Murighiol- Uzlina – DunăvăŃ 
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– Lacul Razim “. Pentru restul drumului: DJ 222C: Murighiol – Agighiol se vor executa lucrări de 
reabilitare în următoarea perioadă. 

Accesul către comună, dinspre Tulcea se face şi pe cale fluvială pe Dunăre. Primăria, 
consideră satisfăcătaore situaŃia mijloacelor de legătură ale comunei cu celelalte localităŃi. 

ReŃeaua stradală a comunei însumează 46,705 km din pământ în stare foarte rea, din care: 
23,825 km în Murighiol; 4,86 km în DunăvăŃu de Jos; 4,75 km în DunăvăŃu de Sus; 4,875 km în 
Plopu; 4,0 km în Sarinasuf; 4,0 km în Colina şi 0,4 km în Uzlina. Din reŃeaua stradală au fost 
reabilitaŃi 5 km în 2006 şi 5 km în 2007. Lucrările vor fi continuate şi în perioada următoare, 
existând deja un studiu de fezabilitate pentru un proiect în valoare totală de 7 milioane euro, 
privind reabilitarea drumurilor comunale în fiecare localitate, pe anumite tronsoane. 

b. Apă şi canalizare 

În prezent, Comuna Murighiol nu dispune de sistem de canalizare, dar există un proiect 
integrat de realizare a reŃelei de canalizare, împreună cu extinderea şi reabilitarea reŃelei de 
apă. Proiectul de construcŃie a reŃelei de canalizare, în baza OG 7/2006 este în faza de 
execuŃie. Comuna este racordată la o staŃie de epurare, care acoperă în totalitate nevoile 
localităŃii în această privinŃă. 

c. ComunicaŃii 

Comuna are acces la diverse tipuri de comunicaŃii: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, 
internet, o mare parte a populaŃiei beneficiind de aceste servicii: 65% dintre locuitori au acces 
la telefonie fixă, 80% la telefonie mobilă, 30% au acces la televiziune prin cablu.  

d. Deşeuri 

Comuna Murighiol este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare Interjudețeană a Infrastructurii de 
Deşeuri menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi 
implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Tulcea”, proiect 
finanŃat din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu. 

 

3. FINANłE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 8351 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Domeniile percepute ca având şanse reale de expansiune în viitor sunt turismul, piscicultura şi 
comerŃul, în timp ce domeniile în declin sunt agricultura, industria mică şi mijlocie şi 
meşteşugurile.  

Pentru potenŃialii investitori, cei mai atractivi factori rămân varietatea formelor de relief (mediul 
natural), precum şi potenŃialul eolian-energetic.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiectele prioritare ale primăriei comunei Murighiol, aflate în curs de implementare şi incluse 
în proiectul de regenerare rurală, sunt: realizarea sistemului de canalizare şi de colectare a 
apelor menajere, extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă, construcŃia de 
locuinŃe (prin ANL), reabilitarea şcolilor din comună, construirea unui miniport, renaturarea 
ghiolului Murighiol, renaturarea amenajării agricole Murighiol - DunavăŃu de Jos, construirea 
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unui sediu nou pentru Primărie şi construirea unui cămin cultural. De asemenea, se urmăreşte 
încheierea unui parteneriat public-privat pentru investiŃii în producerea de energie eoliană. 

A. Proiectele prioritare ale Comunei Murighiol (Sursa: Primăria Murighiol) 

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect 
FinanŃare 

(surse) 
Valoare (mii lei) 

Stadiu 
proiect 

Termen 
finalizare 
proiect 

ObservaŃii 

I. Lucrări în continuare      
1. Extindere reŃea de 

alimentare cu apă potabilă 
în localitatea Murighiol 

H.G. 920/2007 
Ministerul 
Mediului 

3325 În execuție 2009  

2. Construire canalizare 
menajeră în system 
centralizat și stație de 
tratare a aperi uzate în 
localitatea Murighiol 

O.U.G. 7/2006 3478 În execuție 2009  

3. Construire sediu primărie 
Murighiol 

Buget local 1871 În execuție 2009  

II. Lucrări noi      
1. Lucrări tehnico-edilitare și 

sistematizare pe verticală 
la blocuri cu 28 
apartamente destinate 
închirierii pentru tineri în 
localitatea Murighiol 

Buget local 400 În execuție 2009  

2. Lucrări electrice la blocuri 
cu 28 de apartamente 
destinate închirierii pentru 
tineri localitatea Murighiol 

Buget local  150 În execuție 2009  

3. Construire cămin cultural 
Sarinasuf 

Buget de stat 2138 SF + PT 2010  

4. Construire gard școlaă 
Sarinasuf 

Buget local 75 În execuție 2009  

5. Construire sală de sport în 
localitatea Murighiol  

Buget de stat 60 Cerere de 
finanțare 

2010  

6. Construire parc în 
localitatea Murighiol 

Buget de stat 1000 Studiu de 
fezabilitate 

2010  

7. Extindere și modernizare 
alimentare cu apă potabilă 
în localitatea Sarinasuf-
Colina 

Buget de stat 3152 Studiu de 
fezabilitate 

 Documentație 
depusă la 
Ministerul 
Mediului 

8. Sistem de canalizare și 
stație de epurare 
localitatea Sarinasuf 

Buget de stat 3361 Studiu de 
fezabilitate 

 Documentație 
depusă la 
Ministerul 
Mediului 

9. Sistem de canalizare și 
stație de epurare 
localitatea Colina 

Buget de stat 2422 Studiu de 
fezabilitate 

 Documentație 
depusă la 
Ministerul 
Mediului 

10. Dezvoltarea infrastructurii 
sociale, modernizare 
drumuri locale și 
conservarea tradițiilor 
locale 

Măsura 3.2.2. 12597 Studiu de 
fezabilitate 

 Proiect depus 
pentru 

verificare și 
aprobare la 

data de 
31.07.2009  
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B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna Murighiol este 
partener (prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA 
LOCALĂ 21) 

Titlul Proiectului FinanŃare 
Valoare 
estimativă
mii Euro 

Perioada 
de timp 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

Modernizarea infrastructurii 
de acces către zona turistică 
Murighiol – Uzlina – Dunavăt 

– Lacul Razim  

POR, Axa 2  23.000 2009-
2012 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 

Consiliile Locale 
Tulcea, 

Murighiol, Bestepe, 
Mahmudia şi Nufăru 

Reabilitarea şi  modernizarea 
Drumului 

JudeŃean DJ 222 C Agighiol – 
Murighiol 

POR, Axa 2 12.500 2010-
2013 

 Consiliul  
JudeŃean 
Tulcea 

Consiliile Locale 
Agighiol, Valea 

Nucarilor şi 
Murighiol 

  
ReconstrucŃie ecologică în 

amenajarea agricolă Dunavăt-
Murighiol 

Buget 
naŃional 

4.200 2008-
2009 

ARBDD 
Tulcea 

ARBDD Tulcea 
Consiliul Local 

Murighiol 
ReconstrucŃie ecologică în 

Amenajarea Piscicolă 
Murighiol (lacul Murighiol) 

Buget 
naŃional 

2.000 2008-
2009 

ARBDD 
Tulcea 

ARBDD Tulcea  
Consiliul Local 

Murighiol 
Centru de informare si 
educare ecologică în 

Murighiol 

Buget 
naŃional 

300 2008-
2009 

ARBDD 
Tulcea 

Consiliul Local 
Murighiol 

 
Restaurarea, amenajarea, 
echiparea şi îmbunătăŃirea 
căilor de acces a Salbei de 

CetăŃi Nord Dobrogene 
(Cetatea Enisala, Argamum, 

Halmyris, Noviodunum,  
Dinogetia) 

POR, Axa 5 5.000 2009-
2013 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 

DirecŃia JudeŃeană 
pentru 

Cultură, Culte si 
Patrimoniu Cultural 
NaŃional Consiliile 

Locale 
Murighiol, Sarichioi, 
Isaccea, Văcăreni şi 

Jurilovca 

 

 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

În cea mai mare parte a teritoriului acestei foarte comune foarte întinse (aproximativ pe patru 
cincimi), respectiv în zona care se suprapune peste Delta Dunării şi Lacul Razelm, nu se 
găsesc substanŃe minerale solide valorificabile( cu excepŃia insulei Popina). În restul teritoriului 
apar formaŃiuni triasice medii, jurasice inferioare, pleistocene medii şi superioare şi holocene 
superioare. 

FormaŃiunile triasice medii sunt constituite din calcare masive, calcare dolomitice şi calcare 
detritice. Resursele lor cumulate sunt imense iar condiŃiile de exploatare favorabile.  

La Murighiol şi DunavăŃu, în culmile Movila – Duna – Murighiol  şi DunavăŃu de Sus, între Lacul 
Pietrei şi localitatea DunavăŃu de Sus, se găsesc calcare anisiene şi ladiniene de culoare 
cenuşie cu nuanŃe de roz şi roşu, în cantităŃi mari, ce pot fi utilizate în următoarele domenii: 
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siderurgie, metalurgie, fabricarea sodei, ceramicii fine, sticlei şi varului gras. Sorturile granulare 
necorespunzătoare domeniilor arătate pot fi întrebuinŃate ca piatră naturală pentru construcŃii 
sau pentru întreŃinerea drumurilor sau căii ferate. CondiŃiile de exploatare şi accesul la 
zăcământ sunt bune, favorizând o extragere eficientă.  

La sud de satul DunavăŃu de Sus şi la vest de DunavăŃu de Jos, pe o suprafaŃă de aproape 9 
km2, se întind nisipuri eoliene, de vârstă holocen superioară, în cantităŃi mari şi condiŃii de 
exploatare şi transport foarte bune. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Numai în două dintre cele 7 localităŃi ale comunei s-au exploatat substanŃe minerale solide. 
Astfel, lângă  Murighiol, la 2 km de localitate, în Dealul Cara-Bair şi în malul lacului, la 1 km de 
drumul Mahmudia – Murighiol, s-a extras un calcar deschis la culoare, cu nuanŃe roz şi 
roşietice, cu aspect marmorean, stratificat în bancuri şi cu goluri umplute cu argilă reziduală, 
precum şi o brecie calcaroasă, de culoare cenuşiu-închisă, folosită în principal la fabricarea 
varului şi pentru construcŃii sau ca piatră pentru întreŃinerea drumurilor şi căii ferate. 

În împrejurimile nord-vestice ale localităŃii DunavăŃu de Sus, la 1 km de drumul existent pe 
lângă braŃul Sfântu Gheorghe, s-a exploatat, pentru necesităŃi locale, calcar marmorean şi 
brecii calcaroase cenuşii cu nuanŃe roz şi roşii. 

 

7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie 
Aplicată – 2008) 

I. EXTINDEREA REłELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE  

Primăria Murighiol a identificat importanŃa extinderii infrastructurii de bază şi are planificate 
proiecte în acest sens. Considerăm că este necesară extinderea infrastructurii şi planificarea 
de proiecte în acest sens pentru perioada 2009-2013 astfel încât aceste servicii să acopere 
întreaga comună. Altfel spus, accentuăm importanŃa strategică a urmăririi extinderii 
infrastructurii de bază pe perioada 2009-2013. Extinderea infrastructurii de bază constituie o 
măsură strategică de păstrare şi atragere a populaŃiei în comună şi de dezvoltare durabilă. În 
plus, strategia Uniunii Europene şi cea naŃională accentuează şi susŃine prin fonduri 
demersurile în această direcŃie.  

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2.  „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar.  

 

 

 

II. DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Crearea unui circuit integrat care să cuprindă obiectivele turistice principale ale zonei, 
realizarea infrastructurii de bază necesare (indicatoare, ghizi specializaŃi)  

BogăŃia obiectivelor turistice din zonă reprezintă un avantaj competitiv pe care comuna poate 
să îl exploateze. Considerăm că în paralel cu reabilitarea infrastructurii de bază (extinderea 
reŃelelor de apă şi canalizare) dezvoltarea turismului este o direcŃie strategică ce ar trebui 
urmată. Propunem realizarea unui circuit integrat care să pună în valoare diversele atracŃii 
turistice existente în zonă. Realizarea infrastructurii necesare (în speŃă indicatoare şi ghizi 
specializaŃi) este o premisă de bază în realizarea acestui demers.  
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Surse de finanŃare: Programul OperaŃional Regional (POR) Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului,” domeniul de intervenŃie 5.2 „Crearea, dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic” 
şi surse proprii sau atrase (credit bancar) în vederea cofinanŃării (dacă fondurile proprii sunt 
insuficiente). 
 

8. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei MURIGHIOL, cod 827150 

Primar Filip IVANOV – P.D.L. 

Telefon 0240/545969 

 


