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COMUNA JURILOVCA 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Jurilovca este situată în zona de centru - sud a 
judeŃului Tulcea, pe malul lacului Razelm, delimitată de 
următoarele teritorii comunale: la nord teritoriul administrativ 
al comunei Sarichioi, la vest teritoriul administrativ al 
comunei Ceamurlia de Jos, la sud judeŃul ConstanŃa iar la 
est teritoriul administrativ al comunei Murighiol (lacul 
Razelm). 

Satele componente ale comunei sunt: Jurilovca - 
reşedinŃa de comună,  Vişina şi Salcioara. 

 

1. POPULAłIA 

La ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al 
comunei Jurilovca erau înregistraŃi 5.184 locuitori.  

In ceea ce priveşte gradul de ocupare al forŃei de muncă majoritatea locuitorilor din comuna Jurilovca 
sunt ocupaŃi în activităŃile tradiŃionale de piscicultură şi agricultură.  

Drept specific din punct de vedere etnic, în comuna Jurilovca se înregistrează printre cele mai 
numeroase comunităŃi de lipoveni din judeŃul Tulcea. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 2832 persoane 

• Lipoveni – 2324 persoane 

• Ruşi – 6 persoane 

• Ucraineni – 5 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

 

Pe direcŃia nord-sud comuna Jurilovca este traversată de drumul judeŃean DJ 222. DistanŃele faŃă de 
cele mai apropiate localităŃi sunt: 90 Km faŃă de ConstanŃa, 69 Km faŃă de Tulcea şi 32 Km faŃă de 
Babadag. Pentru sectorul de drum DJ 222 care tranziteză teritoriul administrativ al comunei în cursul 
anului 2009 au început lucrările de reabilitare. Tot în cursul anului 2009 se execută şi lucrările de 
modernizare ale DJ 229P, drumul de acces la Cetatea Argamum. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 50,0 km, din care: 20,0 km în 
Jurilovca; 19,0 km în Sălcioara şi 11,0 km în Vişina. Acestă reŃea este pietruită pe toată lungimea. 
Pentru modernizarea unor străzi din Jurilovca, în anul 2009,  s-a întocmit Proiectul tehnic de execuŃie.  

De asemenea, comuna intenŃionează întocmirea studiului de fezabiliate şi a proiectului tehnic pentru 
lucrările de asfaltare şi la restul reŃelei stradale.  
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b. Deşeuri 

Comuna Jurilovca 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. FINANłELE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 6831 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Sectorul favorizat într-o măsură mai mare de condiŃiile locale la nivelul comunei Jurilovca este sectorul 
piscicol.  

Comuna Jurilovca fiind o aşezare marginală, de la contactul cu podişul dobrogean deŃine terenuri 
agricole fertile pentru diverse culturi. 

Activitatea economică principală a comunei este prelucrarea peştelui în conserve şi semiconserve. 

Dintre facilităŃile pe care le oferă comuna Jurilovca potenŃialilor investitori se numără zona turistică de 
proiecte ”greenfield”. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna Jurilovca este partener 
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21)  

Titlul Proiectului FinanŃare Valoare 
estimati
vă 
proiect 
mii 
Euro 

Perioada 
de 
realizare 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

Reabilitarea Drumului 
JudeŃean Tulcea – Agighiol - 
Sarichioi – Enisala – Jurilovca 
– Două Cantoane (DJ 222) şi 
conectarea 
lui la DN 22 prin Babadag - 
Enisala (DJ 
223A) 

POR, Axa 2 
 

30.000 2008-
2011 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 

Consiliile Locale 
Tulcea, Agighiol, 
Sarichioi, 
Jurilovca şi 
Babadag 
 

Restaurarea, amenajarea, 
echiparea şi îmbunătăŃirea 
căilor de acces a Salbei de 
Cetăti Nord Dobrogene 
(Cetatea Enisala, 
Argamum, Halmyris, 
Noviodunum, 
Dinogetia) 

POR, Axa 5 
 

5.000 
 

2009-
2013 
 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 
 

DirecŃia 
JudeŃeană 
pentru Cultură, 
Culte şi 
Patrimoniu 
Cultural NaŃional 
Consiliile Locale 
Murighiol, 
Sarichioi, 
Isaccea, 
Văcăreni 
şi Jurilovca 
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6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

O mare parte a teritoriului  comunei este acoperit de apele Lacului Razelm. Partea de uscat este în cea 
mai mare parte acoperită de o cuvertură de depozite loessoide, cu grosimi ce pot depăşi 15 m, cu 
posibilităŃi ideale de exploatare şi resurse imense. 

De sub pătura loessoidă se ivesc depozite formate în Triasicul mediu şi Cretacicul superior. Primele 
sunt reprezentate prin depozitele calcaroase cu vârste anisiene şi ladiniene valorificabile şi se găsesc în 
Dealul Călugara.  

Depozitele cretacicului superior sunt constituite din roci care au luat naştere în Cenomanian, Turonian şi 
Senonian. Cenomanianul, reprezentat prin calcare grezoase şi conglomeratice, se găseşte în nordul 
comunei. Apare sub forma unei fâşii ondulate, având lungime de peste 5 km şi lăŃimea sub 1 km, 
orientate spre nord – vest şi sud - est. Resursele sunt mari iar condiŃiile de exploatare şi transport sunt 
favorabile. 

Turonianul are o extindere şi mai mare, sub forma unei fâşii alungite, orientate de la nord - vest înspre 
sud - est, uşor curbate spre sud-vest, cu grosimi ce pot ajunge până la 2 km, întinse pe o lungime de 
aproape 14 km. Începe din Dealul Drăgaicei si se continuă până la Capul Dolosman, unde se afundă în 
Razelm. Este constituit din calcare grezoase, are resurse foarte mari şi condiŃii de exploatare bune. 

Coniacianul are o răspândire mai restrânsă decât turonianul, în vestul acestuia. Este reprezentat prin 
calcare şi calcare marnoase cu resurse foarte mari şi condiŃii bune de exploatare. Calcarul se cunoaşte 
şi se foloseşte în satele comunei,  îndeosebi la construcŃia locuinŃelor şi împrejmuirilor ori la întreŃinerea 
drumurilor, un calcar de culoare alb-gălbuie, compact, alternând cu calcare marnoase şi conŃinând 
accidente silicioase. Din el se pot extrage şi blocuri mai mari, care se prelucrează uşor. 

Depozite holocen superioare, greu valorificabile, formate din maluri si nisipuri Pleistocen superioare 
apar în golful Razelmului, la est de localitatea Sălcioara. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Dintre cele trei sate ale comunei (Jurilovca, Sălcioara şi Vişina) numai în primul se regăsesc urme ale 
exploatării rocilor (nisip şi calcar). Nisipul s-a extras ocazional, pentru necesităŃi locale, în zona 
peninsulei Dolojman şi în lacul GoloviŃa. 

Calcarul (de culoare alb-gălbuie, compact, alternând cu calcare marnoase şi conŃinând accidente 
silicioase) s-a folosit pentru necesităŃi locale, îndeosebi pentru construcŃia locuinŃelor şi împrejmuirilor. 
S-au putut extrage şi blocuri mai mari, care se prelucrau uşor. 

 

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

I. REABILITAREA ŞI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII  DE BAZĂ 

Întrucât se manifestă tendinŃe de emigrare a tinerilor, comuna Jurilovca trebuie să furnizeze servicii 
publice de bază (reŃele de apă şi canalizare funcŃionale) pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi 
locuitori. Infrastructura de bază de acest gen este imperios necesară în vederea dezvoltării durabile a 
comunei. În plus, infrastructura de bază se înscrie în priorităŃile Uniunii Europene privind noile state 
membre, cerinŃe reflectate şi în programele şi strategia de dezvoltare a României. 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „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. 
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II. DEZVOLTAREA TURISMULUI ŞI SPRIJINIREA SPECIFICULUI  CULTURAL LOCAL 

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

Surse de finanŃare: fonduri proprii sau atrase (credit bancar).  

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

De la Jurilovca se poate ajunge cu vaporaşul la Gura PortiŃei, un sat de vacanŃă situat pe fâşia îngustă 
de pământ dintre lacul GoloviŃa şi Marea Neagră. Cea mai importantă sărbătoare religioasă 
lipovenească este Acoperamântul Maicii Domnului -"Pokrov" - (14 octombrie), zi în care lipovenii 
celebrează şi Ziua Peştelui, sărbatoare ce durează trei zile. Un alt aspect important care contribuie la 
unicitatea comunităŃii este portul tradiŃional lipovenesc, acesta fiind obligatoriu în biserică. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei JURILOVCA, cod 827115 

Primar Virgil VLACIU – P.S.D. 

Telefon 0240/563719   

 

 

 


