
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: 

 

Serviciul / Biroul / 

Compartimentul 

 

Categorii de documente produse/gestionate 

Biroul Comunicare, 

Relații Externe, 

Anticorupție și 

Promovarea Județului 

Acorduri de Parteneriat 

 Documente privind activitatea Consiliului Județean Tulcea în 

organismele europene 

Documente rezultate în urma organizării unor evenimente în 

Județul Tulcea, cu invitarea partenerilor externi ai CJ Tulcea 

(conferințe, seminarii) și a participării instituției la  târgurile 

interne și externe, ce au drept scop promovarea județului 

Tulcea 

Compartiment Audit 

Intern 

Planuri anuale de audit intern.  

Rapoarte de audit intern privind activitățile auditate  

Serviciul Resurse 

Umane, Asigurarea 

Calității, Evidență 

Funcții Publice 

Studii, propuneri și alte lucrări referitoare la structura 

organizatorică a Consiliului județean și ale unităților din 

subordine 

Registrul de evidență a funcționarilor publici 

Procese verbale, publicații, tematici și alte lucrări ale 

comisiilor de încadrare și promovare 

Dosare privind societăți comerciale și regii autonome 

înființate prin hotărârea Consiliului județean, servicii publice 

Dosarele  profesionale ale funcționarilor publici și dosarele 

personale ale personalului contractual al Consiliului județean 

Documentație privind Sistemul de Management al  Calității 

 Registrul declarațiilor de avere pentru personalul consiliului 

județean 

 Registrul declarațiilor de interese - personalul consiliului 

județean 

Declarațiile de avere ale personalului consiliului județean 

Declarațiile de interese ale personalului consiliului județean 

Tematici și instrucțiuni proprii de securitate a muncii, 

evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 

profesională/loc de muncă, fișă măsuri, plan prevenire și 

protecție, fișă de instruire individuală 

Serviciul Contencios și 

Asistență Juridică 

Dosare privind litigii, contencios administrativ, civil, 

comercial, de muncă 

Registre de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 



Biroul Achiziții Publice Programul anual al achizițiilor publice 

Dosarul achiziției potrivit art.213 din OUG 34/2006 

Oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică 

Compartiment    

Gestionarea și 

Dezvoltarea Domeniului 

Public 

Dosarele contractelor de concesiune 

Documentații pentru licitațiile publice pentru concesiuni  

Documente privind domeniul public și privat al județului 

Compartiment 

Informatică 

 

Referate, avize și alte documentații privind sistemul 

informatic al Consiliului Județean 

Lucrări referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a 

personalului serviciilor publice ale Consiliului Județean 

Documente referitoare la întreținerea și repararea 

echipamentelor de calcul 

Compartiment 

Registratură și Relații 

Publice 

Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de la registratura 

generală a Consiliului județean și indexul numeric al 

documentelor 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

  

Compartiment 

Urbanism, Autorizare și 

Inspecție Urbană 

Certificate de urbanism 

Autorizații de construire/desființare 

Avize pentru certificate de urbanism 

Avize pentru autorizații de construire 

Corespondență monumente istorice 

Documentații de urbanism 

Avize pentru documentații de urbanism 

Avize HG1516/2008 

Controlul disciplinei în construcții (acte de sancționare) 

Situații privind echiparea tehnico – edilitară a județului 

Studii/documentații privind amenajarea teritoriului 

Compartiment 

Autoritatea Județeană 

de Autorizare Transport 

Public 

Licențe de traseu. Dosare individuale pe fiecare operator de 

transport pentru servicii de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale 

Contracte de gestiune delegată 

Atribuire electronică a traseelor județene de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate   

Caiete de sarcini ale traseelor județene de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate  

Autorizația Autorității Județene de Autorizare Transport 

Public 

Rapoarte zilnice de control 



Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor 

Direcția Economică, Buget, Finanțe și Administrativ 

Serviciul Buget, Finanțe 

și Contabilitate 

 

 Bugetul propriu, bugetul instituțiilor autofinanțate parțial și 

integral, bugetul din credite interne, bugetul din fondul de 

rulment, bugetul din fonduri externe nerambursabile, aprobate 

prin legea bugetară anuală, rectificări, operațiuni de virări 

credite bugetare 

Situațiile bugetelor aprobate centralizate, transmise la Direcția 

Generală a Finanțelor Publice Tulcea  

Documentele privind finanțările nerambursabile pentru 

susținerea cultelor (documentație licitație, rapoarte comisie 

evaluare, contracte de finanțare, corespondență 

Angajamente legale și bugetare individuale și globale 

Dări de seamă contabile anuale proprii, ale instituțiilor din 

subordine și centralizate 

Biroul Venituri  Rapoarte, note, informări operative cu privire la realizarea 

indicatorilor economico-financiari în domeniul veniturilor 

 Documente privind evidența fiscală pe categorii de venituri  

Evidența fiscală privind realizarea veniturilor din contractele 

de concesiune/închiriere/mandat  

Analize, note de fundamentare, referate, hotărâri privind 

taxele si tarifele reprezentând venituri proprii ale C.J. Tulcea 

Evidență privind acordarea de credite cu dobândă bonificată în 

vederea constituirii stocurilor de produse alimentare și 

nealimentare pe perioada de toamnă-iarnă a localităților 

izolate din Delta Dunării, conform OUG nr. 73/1997 

Evidența privind acordarea de facilități persoanelor care 

domiciliază pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 

conform OG nr. 27/1996  

Documente justificative privind acordarea de produse lactate 

și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din 

învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din 

grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, conform Legii 

32/2009 

 Documente justificative privind implementarea programului 

de încurajare a consumului de fructe în școli, conform OUG 

nr. 24/2010   

Direcția Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 

 

Serviciul Accesare  Burse de merit 



Fonduri Externe Propuneri proiecte (anexa Cerere Finanțare, Studiu 

Fezabilitate, Documente Avizare Lucrări Intervenții) 

Proiecte implementate, cereri de finanțare  (contracte, Cerere 

Rambursare Cheltuieli, Cerere Prefinanțare, notificări, 

rapoarte) 

Serviciul Managementul 

Proiectelor de Lucrări 

Publice 

Rapoarte, studii, note, sinteze, informări operative privind 

realizarea investițiilor publice 

Documentații de execuție lucrări publice 

Documentații de proiectare lucrări publice 

Utilaje și dotări independente - investiții 

Documentații privind licitații de execuție lucrări publice 

Cărți tehnice ale investițiilor proprii 

Documentații privind licitații de proiectare lucrări publice 

Documentații privind licitații de achiziție de bunuri  și servicii 

Documente Comisia de avizare lucrări publice și locuințe 

sociale 

Documente privind intervenții asupra clădirilor avariate din 

seisme și alte calamități 

Procese verbale  recepție de drumuri și poduri 

Avize pentru reclame și diverse lucrări în zona drumului 

Protocoale de predare - primire pentru: drumuri județene, 

drumuri comunale și clădiri 

Procese verbale de vecinătate 

Sistematizare, clasare - reclasare drumuri județene 

Viabilitate drumuri și poduri 

Recensământ circulație 

Oferte privind execuție lucrări reparații drumuri  

Situații de lucrări pe timp de iarnă – vară 

Situații realizări întrețineri drumuri 

Unitate Implementare 

Proiecte – Sistem 

Management Integrat 

Deșeuri 

Documente privind proiectul de gestionarea deșeurilor în 

județul Tulcea –    Master  Plan, Studiu de fezabilitate, 

Aplicația de finanțare, ADI 

Documente privind infrastructura Sistemului de 

Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea 

Direcția Turism și Mijloace de Transport 

Biroul Centrul Național 

de Informare și 

Promovare Turistică 

Planuri strategice privind activitățile de promovare turistică, 

de comunicare, de dezvoltare a turismului durabil 

Documente rezultate în urma campaniilor de promovare  

Formația Muncitori Rapoarte, situații, registre, și alte acte legate de consumul de 



Auto și  Navală combustibil 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Serviciul Administrație 

Publică Locală 

Instrucțiuni, regulamente, norme metodologice, circulare și 

alte acte cu caracter normativ emise de autoritățile centrale și 

locale 

Adrese, comunicări, referate, proiecte de hotărâri de Guvern, 

documente trimise organelor centrale 

Hotărâri, note de fundamentare și rapoarte ale Consiliului 

Județean Tulcea 

 Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean 

Tulcea 

Registrul de declarații și interese ale consilierilor județeni 

Declarații de avere, declarații de interese, declarații privind 

starea de incompatibilitate ale consilierilor județeni 

 Registrul de evidență a sesizărilor, cererilor, scrisorilor 

cetățenilor 

Registrul de evidență a audiențelor 

Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit 

Legii nr. 544/2001 

Cereri de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001 

Registrul de intrări-ieșiri   și corespondența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică 

Inventare ale fondurilor și colecțiilor arhivistice la 

compartimente și depozitul de arhivă  

Registre  de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

privind asistența socială 

Evidență acte date spre publicare în Monitorul Oficial al 

județului de către consiliile locale și alte instituții 

Lucrări și corespondență privind editarea și comunicarea  

Monitorului Oficial al județului Tulcea 

Evidența Minutelor ședințelor Consiliului județean 

Registrul evidență a notificărilor pe Legea nr. 10/2001 
 

 


