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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, joi, 29 martie 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 16 

februarie 2018 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28 februarie 2018; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, 

cu modificările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere 

funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea 

de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu pentru 

instalare RMN Spitalul Județean de Urgență Tulcea”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere 

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, 

inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și din Delta Dunării și lungul curier 

până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu de către Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ROTORUL SRL Măcin, pe 

traseul Luncaviţa – Măcin; 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ROTORUL SRL Măcin, pe 

traseul Greci – Măcin; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

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

SRL Tulcea, pe traseul Niculiţel - Tulcea; 



12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

13/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Tulcea; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco - 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

9/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii bunului imobil „Infrastructură de acces cheu 

portuar Tulcea” din domeniul public al Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului 

Local al municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu,  în 

domeniul public al Judeţului Tulcea; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății; 

18. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


