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DISPOZIŢIA NR.  57 

privind convocarea Consiliului Judeţean Tulcea  

în şedinţă extraordinară în data de 20 martie 2020 

  

 

Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 179 coroborate cu cele ale art. 134, art. 182 alin. (4) și art. 191 

alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

dispun: 

 

  Art. 1 Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă extraordinară, în ziua de 20 martie 

2020, ora 10
00

, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului 

Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de 

zi: 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2020; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2020; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Tulcea, prevăzut în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului 

Tulcea, pe anul 2020; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

72/2019 privind  acordarea de stimulente financiare lunare pentru unele categorii de personal 

medical şi de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

5. Diverse. 

 

Art. 2 Proiectul de hotărâre însoțit de anexele corespunzătoare, referatul de aprobare, raportul 

de specialitate precum și de celelalte documente conexe, vor fi aduse la cunoștință publică prin 

publicare pe site-ul Consiliului Județean Tulcea, www.cjtulcea.ro, și vor fi transmise în format 

electronic pe adresele de e-mail indicate de consilierii județeni. 



Art. 3 (1) Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea care vor prezenta avize 

asupra proiectului de hotărâre sunt următoarele: 

- Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al județului: proiectele de hotărâre nr. 1, 2, 3, 4 de pe ordinea de zi; 

- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi turism: proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 4 de pe ordinea de zi. 

(2) Consilierii județeni și ceilalți inițiatori pot formula și depune amendamente de fond sau de 

formă asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6) și art. 134, alin. (5) lit. f) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare. 

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi comunicată, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea și 

consilierilor județeni și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a 

Consiliului Județean Tulcea de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 18 martie 2020. 

 

 

            PREŞEDINTE,                                           Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 


