
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, joi, 12 februarie 2015, ora 1000, 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 30 ianuarie 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 
Murariu Dan; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Tulcea pe anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean 
Tulcea, pe anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 
2015; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor 
instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2015; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2015; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  
Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2015; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  
Autonome „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2015; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea 
proiectului „SIERA 2 – Implementarea la nivelul Județului Tulcea a Sistemului 
Informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic”; 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea 
proiectului „Implementarea Sistemelor Integrate de e-tax, e-payments, e-
guvernare, precum și asigurarea conexiunilor la broadband pentru comunele din 
partea de Nord a Județului Tulcea; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Tulcea prin Consiliul 
Judeţean Tulcea cu oraşul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea 
realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări extindere  rețea de canalizare și 
branșamentele aferente, strada Valea Teilor, oraş Babadag, județul Tulcea” și 
„Lucrări extindere rețea de canalizare strada Fagului și strada Cabanei, lucrări 
execuție branșamente la rețeaua de canalizare și la rețeaua de apă potabila, strada 
Mărășești, strada Fagului, strada Cabanei, strada Ocolului, strada Plevnei, strada 
Pavel Gheorghe (parțial), strada Păcii, strada Aurel Vlaicu  (parțial), județul 
Tulcea, oraş Babadag”; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației – cadru pentru 
concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin 
domeniului public al Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Diverse. 
  

 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


