
ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, arh. Victor Tarhon, în temeiul prevederilor art. 94 (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, 30 martie 

2012, 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 24 

februarie 2012; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2012; 

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

persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale cu Funcţiuni Multiple Tulcea 

şi/sau de susţinătorii legali ai acestora; 

4. 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 2012; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul 

de Administraţie al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Servicii de elaborare a hărţii de risc natural 

la seism şi alunecări de teren a judeţului Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Tulcea la „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2012; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din 

Programul de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Tulcea pentru anul 2011; 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Institutului de 

Cercetări Eco-Muzeale Tulcea; 

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

12.  Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate de partener, la 

constituirea Grupului de Acţiune Locală ,,Dobrogea de Nord”; 

13.  Diverse. 

- Raportul de activitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Tulcea pe anul 2011.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Victor TARHON 


