
    ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

    Nr. 14886/22.11.2017 

 

 

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, 

miercuri, 29 noiembrie 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 

octombrie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20 noiembrie 2017 ; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea; 

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

Judeţean de Urgență Tulcea, pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din 

venituri proprii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 

2017; 

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

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

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

completările ulterioare; 

7. 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 Ceatalchioi; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de partener, la depunerea cererii de finanțare a 

proiectului intitulat „Clean River” precum și a cofinanțării aferente; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant principal, la depunerea cererii de 

finanțare a proiectului intitulat „Infrastructură transfrontalieră de sănătate” precum și a 

cofinanțării aferente; 

12. Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


