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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, 24 octombrie 2014, ora 10
00

, 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 septembrie 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2014; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

ale instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe 

anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean 

Tulcea, pe anul 2014; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2014; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2014; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 

2014; 

8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr.1/23.01.2014 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 

20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei 

reprezentând 20 % din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit 

și a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri comunale și județene, pe unități 

administrativ-teritoriale, pe anul 2014; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  

2014 – 2015 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea“; 



10. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile în administrarea Consiliului 

Judeţean Tulcea,  pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Tulcea”;  

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. 

VALMAR  AUTOTRANS  SRL Tulcea; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

118/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea; 

13. Diverse.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


