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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. (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă 

extraordinară, marți, 9 octombrie 2018, ora 13
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. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 332/26.09.2018 privind aprobarea 

majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și 

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

205/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome  Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2018 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”;  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 3/2018 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituţionalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 

locuințe protejate” și a cheltuielilor legate de proiect; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 

locuinţe protejate” și a cheltuielilor legate de proiect; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 

Centrului de Îngrijire şi Asistență Socială din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, strada Heracleea, nr. 

47, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 

Complexului de servicii sociale cu funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul 

Tulcea, strada Heracleea nr. 49, Județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect; 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea,  Județul Tulcea, strada 

Mircea-Vodă nr. 57C, Județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul 

„Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și 

creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 123543; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul 

„Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea 

securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” - cod SMIS 123542; 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Consiliului Local al orașului Isaccea, asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T - tronson 

intravilan situat în oraşul Isaccea, județul Tulcea, cuprins între  km 0+000 și km 1+990; 

14. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Horia TEODORESCU 

 


