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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, 

29 iulie 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 de constituire a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 

24 iunie 2016; 

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

Județului Tulcea, pe anul 2016; 

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

Judeţean de Urgență Tulcea, pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Tulcea la „Programul  de  stimulare 

a înnoirii Parcului auto național” pe anul 2016; 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe comune, orașe și municipiu a sumelor necesare 

acordării drepturilor de care beneficiază copii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, pe anul 2016; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Tulcea în Adunarea Generală 

a „ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV F.C. DELTA DOBROGEA”; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.79/6 din 29 

noiembrie 2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuțiilor specifice în vederea 

ocupării funcției de administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările 

ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al 

Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Tulcea a Județului Tulcea; 

12. Proiect de hotărâre privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea 

a Județului Tulcea; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea; 

15.  Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


