
 
 
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, miercuri, 27 februarie 2013, 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 31 ianuarie 2013 și al ședinței extraordinare din data de 12 februarie 2013; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Marinescu Liliana; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 
Pancencu Traian;  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Reabilitare și modernizare imobil–conservare monument 
paleocreștin Niculițel – Județul Tulcea”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției 
„Reabilitare poduri și podețe DJ 222B”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico 
- economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidarea și reabilitarea Secției de 
Psihiatrie a Spitalului Județean Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico 
- economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare spații medicale și locuințe de 
serviciu - Imobil strada I.L. Caragiale nr. 6, municipiul Tulcea, județul Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 
cuprinse în Programul de Gestionare a Calității Aerului în judeţul Tulcea pentru anul 
2012; 

10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare 
juridică în litigiile rezultate din aplicarea corecțiilor financiare pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistică Murighiol – Uzlina –
Dunavăț - Lacul Razim”; 

11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ 
Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „AQUASERV” 
S.A., în vederea aprobării achiziţionării serviciilor de reprezentare juridică în litigiile 



rezultate din aplicarea corecţiilor financiare pentru proiectul „Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de apă şi de apă uzată în Judeţul Tulcea”; 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
55/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Tulcea şi a componenței 
comisiei paritare, cu modificările ulterioare; 

13.  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., S.C. VLADTRANS S.R.L., S.C. DĂNILĂ GEMAR 
S.R.L., S.C. VALMAR AUTOTRANS S.R.L. şi S.C. STRÂMBEANU S.R.L.;   

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Tulcea; 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

17.  Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile în administrarea Consiliului 
Județean Tulcea pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

18.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome Administrația Zonei 
Libere Sulina; 

19.  Diverse. 
- Planul anual strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Tulcea 
pentru anul 2013 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


