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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, 31 mai 

2019, 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 19 

aprilie 2019; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data 

de 24 aprilie 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție şi a situațiilor financiare 

anuale, pe anul 2018, ale Județului Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 

Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Tulcea la trimestrul I 2019; 

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

Județului Tulcea,  pe anul 2019; 

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

Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea, pe anul 2019; 

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

Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

etapa VI; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la 

„Programul  de  stimulare a înnoirii Parcului auto național” pe anul 2019; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru unele categorii 

de personal medical şi de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul 

Județean Tulcea și Societatea Română de Televiziune, prin Studioul Teritorial de Televiziune 

Cluj în vederea organizării în comun a evenimentului ,,Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ - 

PROIECTUL DUNĂREA”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul 

Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea  în 

vederea implementării proiectului ,,Puncte de prim ajutor în școli din mediul rural”; 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației anuale a Unității Administrativ Teritoriale 

Județul Tulcea către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului 

Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de 

Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului 

Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție DN 22 D – 

Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare; 

21. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 Horia TEODORESCU 


