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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 noiembrie 

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. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2018;  

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 360/06.11.2018 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; 

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 Institutului 

de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018;  

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

Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018;  

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

Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2018;  

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, pe anul 2018; 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apelor și 

Pădurilor, Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea, Instituția Prefectului - Județul Tulcea și 

Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea; 

11. 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția 

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

etapa II; 

13. 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, cu modificările și completările ulterioare; 

14. 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 III; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018 - 2019 

pe rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului 

de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din 

ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”; 

17. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Dima Ligia în funcţia de manager la Biblioteca 

Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea; 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL 

Tulcea, pe traseul Iazurile - Valea Nucarilor – Agighiol – Vard Tulcea;  

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Confort Club SRL Niculiţel, 

pe traseul Niculiţel – Isaccea; 

20. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


