
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, luni, 28 iulie 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 27 iunie 2014 și al ședinței de îndată din data de 28 iunie 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 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2014; 

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

Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2014; 

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

Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2014; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 166/20.12.2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri 

proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome  

AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2014; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

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

MODERN AGENCY SRL Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea asupra unui imobil și preluarea acestuia 

în administrarea Consiliului Județean Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare către Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Câmpului; 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Tulcea a 

imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Portului nr. 28; 

12. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


