
 

 

ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

    Nr. 4694/19.04.2017 

 

 

 

 

 

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, vineri, 

28 aprilie 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 ordinare a Consiliului Județean Tulcea din  data de 31 

martie 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Tarhon Victor; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Moldoveanu 

Valentin; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului 

Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni 

de protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului 

Județean Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate a 

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

completările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al 

domnului Marinov Gabriel Teodosie și reluarea activității în funcția publică de director general 

al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului  Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 47/28.04.2016 

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 Stejaru – Cerna”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 35/25.03.2016 

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

economici ai investiției „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – 

Cerna”, cu modificările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54/12.05.2016 

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 

tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu”; 



11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 55/12.05.2016 

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

economici ai investiției ,,Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea 

Teilor – Nicolae Bălcescu”; 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VLAD TRANS SRL Măcin, 

S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia, S.C. UNICAT  CONF SRL Tulcea, S.C. MODERN 

AGENCY SRL Tulcea, S.C. ALETO TOURING CAR SRL Mineri şi S.C. VALMAR 

AUTOTRANS SRL Tulcea; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea  nr. 15/7/29 iulie 

2016 privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29 iulie 

2016 privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Tulcea; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29 iulie 

2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, 

cu modificările și completările ulterioare; 

16. Diverse.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


