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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, 21 septembrie 

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 august 

2018; 

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

Județului Tulcea, pe anul 2018; 

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

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

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

Gimnaziale Speciale nr. 14 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 Institutului de 

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

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

Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2018; 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din 

domeniul sănătății; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții cu 

elemente de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgenta Tulcea”; 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Modernizarea Portului Tulcea de la 

Mm 38+1530 la Mm 38+800”; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, 

reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației 

Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru 

a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Grindu; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 



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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Mih Dor Special Car SRL Greci pe 

traseul Greci – Măcin; 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Vlad Trans SRL Măcin pe traseul 

Luncavița – Măcin; 

16. Proiect de hotărâre privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în 

suprafață de 1129,7770 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul 

localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 93/04.06.1998 pentru 

suprafaţa de 3203 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Pardina; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 66/02.04.1998 pentru 

suprafaţa de 7212 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Pardina; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 139/29.01.1999 

pentru suprafaţa de 1580 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Pardina; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 166/01.04.1999 

pentru suprafaţa de 1197 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Pardina; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  terenului  agricol în 

suprafață de 20,45 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă 

Carasuhat; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a  terenului  agricol în 

suprafață de 135,25 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă 

Dunavăț-Murighiol; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică a 3 loturi de teren agricol, 

aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică  a 12 loturi de teren agricol, 

aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina; 

25. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


