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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), (3), (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, marți, 

31 octombrie 2017, 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 extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 

21 septembrie 2017, a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29 septembrie 2017 și a 

procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 23 octombrie 2017; 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

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

Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2017; 

4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

141/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017; 

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

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2017 

- 2018 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 

Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției financiare a Unității Administrativ Teritoriale 

Județul Tulcea către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stație 

centrală de sterilizare și Sală de operație ortopedie - Spitalul Județean de Urgența Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Consolidare Spital Județean de 

Urgență Tulcea”; 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2017 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – 

Ceamurlia de Sus”; 

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

de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Punerea în valoare a 

potențialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul 

Tulcea (Farul Comisiei Europene a Dunării”; 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Punerea în valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” și a cheltuielilor 

legate de proiect; 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata realizării investiției, a 

terenului aflat în proprietatea Județului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Frumoasă 

nr.6, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuințe de serviciu; 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecție pentru un 

membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea;  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcții ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 131/2017; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome 

„Administrația Zonei Libere Sulina”;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al 

Județului Tulcea; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009 

privind aprobarea documentației - cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole 

din Delta Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

21. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

4 loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea 

agricolă Sireasa; 

22. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

16 loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea 

agricolă Pardina; 

23. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

suprafeței de 20,45 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea, situată în 

Amenajarea agricolă Carasuhat; 

24. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

suprafeței de 135,25 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea, situată în 

Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol; 

25. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


