
 

 

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, 31 ianuarie 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 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data 

de 20 decembrie 2013 şi al şedinţei extraordinare din data de 23 ianuarie 2014;  

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Dache Dumitru; 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Cazacu Cristinel; 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Vizireanu Mircea Radu; 

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei 

Dascălu Elena;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism; 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2014; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2014; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2014; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii 

publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2014; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2014; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2014; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2014; 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina, pe anul 2014; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 113 din 

26.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Tulcea; 

17. Proiectul de hotărâre privind stabilirea normativului de consum de carburanţi pentru 

autoutilitare şi pentru navele de transport persoane pe căile navigabile interioare; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 

Tulcea –PRE,PRIM,GIM/SPE, în anul şcolar 2014 – 2015; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Construire ansamblu de locuinţe 

pentru tineri specialişti, în regim de închiriere”; 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor  licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate în judeţul Tulcea; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Tulcea; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

13/5/2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, cu modificările ulterioare; 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 80/31.05.2013 privind  aprobarea proiectului: „Implementarea sistemelor 

integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare, precum şi asigurarea conexiunilor la 

broadband pentru comunele din partea de Nord a judeţului Tulcea”;  

25. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Judeţului Tulcea pentru dizolvarea 

Asociaţiei Fotbal Club „DELTA” Tulcea; 

26. Diverse.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 

 


