
 
 
ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
 
 
 

C O N V O C A T O R 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, ing. Horia Teodorescu, în temeiul prevederilor art. 
94 alin (1), (3), (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, 
vineri, 22 martie 2013, ora 1300, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe ,,Mihail 
Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20, având următorul proiect de 
ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 
27 februarie 2013;   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare 
anuale, pe anul 2012, ale Judeţului Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Tulcea pe anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2013; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2013; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Regiei Autonome 
Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate 
de persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale cu Funcţiuni Multiple 
Tulcea şi/sau de susţinătorii legali ai acestora; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar 
din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Tulcea, pe anul 2013; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în 
proprietatea Judeţului Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului 
public județean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. SAN TRANS S.R.L. și 
S.C. STRÂMBEANU S.R.L.; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice a lucrărilor de termoizolare la 
clădirea Complex de Servicii Sociale cu Funcțiuni Multiple „DUMBRAVA” Babadag din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea și a cheltuielilor 
de funcționare ulterioară și de păstrare a destinației sociale;  

13. Diverse. 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


