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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, 

28 martie 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 

20 februarie 2014 şi al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2014;  

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

Tarhon Victor; 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Stan Ionel; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Tulcea; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2014; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din 

venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 

2014; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 103/ 29.07.2011 

privind încredinţarea serviciului de interes economic general la Regia Autonomă Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 

persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea şi/sau de 

susţinătorii legali ai acestora; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din 

centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, pe anul 2014; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2014, pentru domeniile „Cultură” şi 

„Sport”; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ROTORUL SRL Tulcea; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

(D.A.L.I.) pentru proiectul „Revitalizarea patrimoniului cultural şi natural prin crearea Muzeului 

Cetăţii Noviodunum” şi a indicatorilor tehnico – economici; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea  proiectului: 

„Revitalizarea patrimoniului cultural şi natural prin crearea Muzeului Cetăţii Noviodunum”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului 

„DIGITAL  DELTA   -  Studiu interdisciplinar al intervenţiei antropice asupra patrimoniului 

natural şi cultural din Delta Dunării”; 

15. Diverse. 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


