
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, 28 aprilie 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 ordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 25 martie 2016 și al ședinței extraordinare din data de 5 aprilie 2016; 

2. Raportul Președintelui Consiliului Județean Tulcea privind modul de îndeplinire a 

atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Tulcea în perioada 

ianuarie -decembrie 2015; 

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

cheltuieli al Județului Tulcea pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea  

nr. 139/2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2016, cu completările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Asociația Națională 

a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”; 

6. Proiect de hotărâre privind autorizarea desfășurării activității agricole pe 

terenurile aferente unor amenajări piscicole care aparțin domeniului public al 

județului Tulcea;  

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

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

MODERN AGENCY  S.R.L. Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’; 



9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016 privind aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea în 

comun a studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Dezvoltarea Portului Tulcea”;  

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea preluării unor drumuri de 

interes local din domeniul public al comunei Baia și din administrarea Consiliului 

Local Baia, în domeniul public al  județului Tulcea și în administrarea Consiliului 

Județean Tulcea și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de 

interes județean; 

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public 

al județului Tulcea a unui imobil și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

nr. 8/30.01.2015; 

14. 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; 

15. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


