
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,  26 februarie 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 ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din 

data de 15 ianuarie 2016 și al ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de onoare al Județului Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru 

acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2015; 

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

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

MODERN AGENCY  S.R.L. Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a serviciilor publice de 

operare a stației de tratare mecano - biologica Mihai Bravu și a depozitului de deșeuri 

conform Mihai Bravu; 

6. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Construcție Conservare Monument 

Paleocreștin Niculițel” și a terenului aferent acestuia, din administrarea Consiliului 

Județean Tulcea în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea; 

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

aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea 

nr.169/15.12.2014, cu modificările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind autorizarea desfășurării activității agricole în Amenajările 

piscicole Rusca și Litcov; 

10. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


