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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 octombrie 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 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data 

de 30 septembrie 2016; 

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

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2016; 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2016;  

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

Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2016; 

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

Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2016; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 447 mp, 

situat în municipiul Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, necesar desfășurării activității Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

49/28.04.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a 

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”; 

8. Proiect de hotărâre privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul 

Sulina a bunului imobil – teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în 

vederea închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Sulina, prin proiectul „Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 31/2007 

privind înființarea Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă 

şi canalizare din judeţul Tulcea”, cu modificările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii  2016 

– 2017 pe rețeaua de drumuri județene din judeţul Tulcea”; 

11. Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


