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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, 

miercuri, 31 ianuarie 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 29 

decembrie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18 ianuarie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităţilor de învăţământ special de stat care va 

funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 – 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 

pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean 

Tulcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de 

Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de 

Resurse și Asistenţă Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea pentru 

implementarea Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor 

vârstnice îngrijite în  Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” din instituțiile subordonate Consiliului Județean Tulcea; 

8. 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; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al 

Judeţului Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea 

Guvernului nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 



11. Proiect de hotărâre 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 

unităţi 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 județene, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, pe anii 2019 - 2021; 

12. Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


