
 

 

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, 29 noiembrie 2013, 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 31 octombrie 2013;  

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

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2013; 

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

unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2013; 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2013; 

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

Regiei Autonome „Delta Dunării ” Tulcea, pe anul 2013; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului „Centrul de zi pentru copii Mahmudia” 

din domeniul public al comunei Mahmudia în domeniul public al Judeţului Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind renunţarea Judeţului Tulcea la calitatea de membru al 

Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone; 

9. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, 

la constituirea „Asociaţiei Club Sportiv F.C. DELTA DOBROGEA; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 77/6/29 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare;  

12. Diverse.  

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


