
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, sâmbătă, 31 octombrie 2015, 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 ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din 

data de 25 septembrie 2015; 

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

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2015; 

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

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, 

pe anul 2015; 

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

al instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Tulcea, 

pe anul 2015; 

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

cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1b la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 110/15 octombrie 2015 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării unei sume privind mărirea 

contribuției financiare a UAT Județ Tulcea în anul 2015 pentru Asociația pentru 

Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunării; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a  UAT Județ Tulcea 

în anul 2015 pentru Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

15/2003 privind instituirea, alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a 

Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

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

VALMAR AUTOTRANS  SRL Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY SRL 

Tulcea; 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul 

iernii 2015 - 2016 pe rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea”; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Tulcea, prin Consiliul 

Judeţean Tulcea, ca membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri S.A.; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii asocierii bursiere între Judeţul 

Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Centrul Cultural 

„Jean Bart” Tulcea în vederea achiziționării de energie electrica prin intermediul  

Bursei Romane de Mărfuri S.A.; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Institutului de 

Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 

9/30.01.2015; 

15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr.57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

16.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome 

Administrația Zonei Libere Sulina a imobilului ,,Sala Polivalentă”; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Regiei Administrația Zonei Libere Sulina aprobat prin 

HCJ nr. 27/6/31.08.2012; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina; 

19. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


