
ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

    Nr. ……………………. 

 

 

 

 

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, 

25 noiembrie 2016, 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 28 

octombrie 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului 

Barău Tudor;  

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Trandafir 

Laurențiu;  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;   

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2016; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2016; 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2016; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2016; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea;  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

8/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

126/31.10.2015 privind aprobarea constituirii asocierii bursiere între Judeţul Tulcea, prin 

Consiliul Judeţean Tulcea, Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea 

achiziționării de energie electrică prin intermediul  Bursei Romane de Mărfuri S.A.;   

12. Proiect de hotărâre privind declasificarea drumului județean DJ 222K – intersecție DN22D - 

Greci și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecție pentru 

membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea și 

al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina; 

14. Diverse.  

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


