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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, vineri, 16 februarie 

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 31 

ianuarie 2018; 

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

Tulcea, pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018; 

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

de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018; 

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

Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2018; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea   nr.63/2014 

privind aprobarea resurselor necesare pentru proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare 

aferente investiției „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din 

domeniul sănătății”, situat în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr.46A, sc. A, B, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

România şi Raionul Cahul din Republica Moldova; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației Unității Administrativ Teritoriale Județul 

Tulcea către Asociația „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării”; 

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

public județean de persoane prin curse regulate către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, 

pe traseul Mahmudia – Beștepe - Nufăru – Malcoci - Bididia –Tulcea; 



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

public județean de persoane prin curse regulate către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, 

pe traseul Isaccea – Niculițel - Tulcea; 

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

public județean de persoane prin curse regulate către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, 

pe traseul Niculițel - Tulcea; 

16. Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


