
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, 

28 noiembrie 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 ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 

14 octombrie 2014 și al şedinţei ordinare din data de 24 octombrie 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 bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, pe anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor 

instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2014; 

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

Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2014; 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2014;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

8. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea,  

pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”;  

9. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în domeniul public al Județului Tulcea și 

transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 136/27.09.2013 

privind aprobarea Convențiilor de Colaborare între Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice, Consiliul Județean Tulcea, Consiliul Local Greci, Consiliul Local Mihai Bravu şi 

Consiliul Local Jurilovca, în scopul implementării comune a proiectului „Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți”; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 13/5/2008 

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism, cu modificările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

149/2010 pentru acordarea sporurilor la salariile de baza personalului Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

13. Diverse.  

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


