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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 
(2), (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 extraordinară, luni, 12 
decembrie 2016, ora 1400, 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 
Județului Tulcea, pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, pe anul 2016; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2016; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
2/15.01.2016 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din 
cota de 18,50% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, 
pe anul 2016; 

6. 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;  

7. Diverse. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Horia TEODORESCU 
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