
 

 

ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

    Nr. 3622/23.03.2017 

 

 

 

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, 

31 martie 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 24 

februarie 2017, a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 3 martie 2017 și a 

procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14 martie 2017; 

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

mandatului de consilier judeţean al domnului Furdui Lucian; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 

pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Moglan 

Costel; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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

Tulcea, pe anul 2017; 

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

de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017; 

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017; 

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

de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017; 

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

Urgenţă Tulcea, pe anul 2017; 

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

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017; 

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

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2017; 

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

Administrația Zonei Libere Sulina pe anul 2017; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului principalelor evenimente culturale de interes 

public care se desfășoară pe raza județului Tulcea în anul 2017; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile din bugetul Județului Tulcea, pe anul 2017, pentru domeniile „Sport” şi 

„Activități culturale/educative”; 

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public 

al Județului Tulcea şi darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Tulcea în vederea implementării Planului de restructurare a Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag; 



17. Proiect de hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public 

al Județului şi darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Tulcea; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr.18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea; 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”; 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea și conservarea punctului muzeal „Casa Panaghia” Babadag”; 

21. Proiect de hotărâre privind predarea unor obiective de investiții, realizate prin „Programul de 

îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” către Unitățile 

Administrativ Teritoriale beneficiare, comuna Beidaud, comuna Mahmudia și comuna Turcoaia; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea 

cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiții 

„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei, nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”; 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea  statului de funcții al Institutului de Cercetări Eco – 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

9/30.01.2015, cu modificările ulterioare;  

24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările și 

completările ulterioare;  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Tulcea; 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 30/28.02.2014; 

27. Proiect de hotărâre pentru numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

28. Proiect de hotărâre pentru numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome 

Administrația Zonei Libere Sulina; 

29. Diverse.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


