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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. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, miercuri, 31 

octombrie 2018, 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 Județean Tulcea din data de 21 

septembrie 2018; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 

9 octombrie 2018; 

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

Județului Tulcea, pe anul 2018; 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției 

Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018; 

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

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 

Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean 

Tulcea la trimestrul III 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean 

Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi județene, pe unități 

administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 

18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019 

- 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea  Consiliului 

Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni 

de protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului 

Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2018 

- 2019 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 

Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea’’; 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi 

rute aeriene de operare de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale Regiei  Autonome 

Aeroportul „ Delta Dunării” Tulcea; 

14. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 

privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2018 - 2019; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din 

domeniul sănătății; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate 

închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea 

cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru 

tineri specialiști din domeniul sănătății, etapa II; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Județului 

Tulcea și din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al Statului şi 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” 

Tulcea; 

20. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


