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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, 
29 decembrie 2017, ora 1000, 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 29 
noiembrie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15 decembrie 2017; 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozitiei nr. 671/18.12.2017 privind aprobarea majorării 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli 
al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre 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 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea 
stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul  2018; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Județean Tulcea 
nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și 
consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean 
Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea realizării demersurilor de 
inițiere de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea a unui proiect integrat cu 
scopul asigurării mobilității navale în Delta Dunării; 

7. Proiect de hotărâre privind renunțarea Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea la 
calitatea de membru al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL-
DELTA DUNĂRII; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2017 – 
2018 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii 
Spital Boli Contagioase Tulcea”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de   intervenţii şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii 
Spital TBC Tulcea”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției  Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia 
Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018; 

16. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009 
privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole 
din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

17. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 673/20.12.2017 privind aprobarea majorării 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli 
al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea,  pe anul 2017; 

18. Diverse. 
 

PREŞEDINTE, 
Horia TEODORESCU 
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