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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), (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, 

26 mai 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 28 

aprilie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5 mai 2017; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR AUTOTRANS 

SRL Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din 

România şi Departamentul Aveyron din Republica Franceză; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din 

România şi Orașul Izmail din Ucraina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, 

pe anul 2016, ale Judeţului Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

88/7/21.12.2016 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului 

Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017; 

9. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Tulcea 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 62/27.05.2016; 

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

Tulcea, în calitate de aplicant principal al proiectului „TravelDE – cultură, turism și sport în 

Bazinul Mării Negre”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția „Bază de turism sportiv Tulcea în incinta Centrului de Informare 

Europa”; 

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

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 



13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din 

centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea, pentru anul 2017; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere a 

persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

19/7/29.07.2016 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Tulcea; 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru doi 

membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu 

modificările și completările ulterioare; 

18. Diverse.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


