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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, luni, 21 mai 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 20 

aprilie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 

pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenței Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism; 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

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

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție şi a situațiilor financiare anuale, 

pe anul 2017, ale Județului Tulcea; 

8. 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 I 2018; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din 

grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și 

elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul 

școlar 2018 - 2019, precum și a măsurilor educative aferente; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare infrastructură de transport regional 

pe traseul Tulcea - Chilia Veche”; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ,,Consolidare ravena DJ222C, km. 28+730”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor 

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea și a cheltuielilor legate de proiect; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor 

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și a cheltuielilor legate de proiect; 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din 

România şi Departamentul Aveyron din Republica Franceză; 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare dintre Judeţul Tulcea din 

România şi  Raionul Mozyr din Republica Belarus; 

16. Proiect de hotărâre privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Măcin a 

bunului imobil – teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea 

închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Măcin, prin proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

17. Proiect de hotărâre privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea a 

bunului imobil – teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea 

închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Isaccea, prin proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” 

Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 30.01.2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Modern Agency SRL Tulcea, 

pe traseul Nicolae Bălcescu – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea); 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Modern Agency SRL Tulcea, 

pe traseul Sarichioi – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea); 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism; 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

16/7/29.07.2016 privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Județului Tulcea; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.17/7/29.07.2016 

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

24. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


