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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA, PENTRU ANUL 2020 

potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ș i 

completările ulterioare 

 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

 

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean.  

Cele două elemente componente ale instituţiei noastre, executivă şi legislativă, au în centrul 

activităţii lor cetăţeanul judeţului Tulcea, pentru a cărui bunăstare ne implicăm activ în parteneriate inter-

instituţionale care au drept obiectiv dezvoltarea durabilă a judeţului, valorificarea potenţialului natural, 

uman şi cultural tulcean, atragerea de investiţii. 

Consiliul Județ ean Tulcea se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, 

autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluț ionarea problemelor locale de interes deosebit. Pentru 

îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

Consiliul Judeţean Tulcea, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului executiv, garantează 

gestionarea domeniului  public şi privat al judeţului şi, în limitele legii, pune în practică iniţiative care 

contribuie la asigurarea unor standarde de viaţă bune pentru toţi locuitorii judeţului. 

În plan regional ș i european, chiar ș i în contextul pandemiei  SARS-CoV-2, am militat în 

permanenț ă pentru conjugarea eforturilor în implicarea autorităț ilor locale ș i regionale în instituirea, 

implementarea ș i materializarea de programe ș i iniț iative noi ș i viabile, cu impact teritorial benefic, 

atât pe partea de cooperare transfrontalieră, cât ș i în ceea ce priveș te parteneriatele regionale. 

Mai mult, maximizând absorbț ia de fonduri europene, în contextul implementării Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării ș i a utilizării mecanismului Instrumentul Teritorial de 

Investiț ii Delta Dunării, credem că județ ul Tulcea poate demonstra importanț a apartenenț ei la un 

grup sau construcț ie europeană.  

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 

În conformitate cu Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

ș i completările ulterioare, Consiliul Judeţean Tulcea are următoarele categorii principale de atribuţii:  

    a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean; 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

    f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
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     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 173, alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, consiliul 

judeţean: 

    a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui sau a consilierilor 

judeţeni; 

    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în 

condiţiile legii; 

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare 

şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

    d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 

societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 

    a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, virările de credite, modul 

de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Dispoziţiile art. 129 alin. (4) 

se aplică în mod corespunzător; 

    b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 

numele judeţului, în condiţiile legii; 

    c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii; 

    d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului sau 

din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, 

măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

    e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, 

proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală 

a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 

    f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele 

şi în condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor 

proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile 

prezentului cod; 

    b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 

bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii; 

    c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

    a) educaţia; 

    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    c) sănătatea; 

    d) cultura; 

    e) tineretul; 

    f) sportul; 

    g) ordinea publică; 

    h) situaţiile de urgenţă; 

    i) protecţia şi refacerea mediului; 

    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 

grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

    k) evidenţa persoanelor; 

    l) podurile şi drumurile publice; 

    m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; 

    n) turism; 
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    o) dezvoltare rurală; 

    p) dezvoltare economică; 

    q) alte servicii publice stabilite prin lege. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

    a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

    b) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

    c) acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ, la cererea acestora. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 

ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), consiliul judeţean: 

    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 

administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care 

îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. 

Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului; 

    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de 

proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate 

în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii 

administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul 

publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru 

dotări rămân în proprietatea judeţului. 

     

         

3. Contribuţia la obiectivele guvernării şi obiectivele asumate de România 

 

Consiliul Judeţean are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Consiliul Judeţean Tulcea are responsabilitatea să adopte 

strategii, programe şi prognoze care să asigure dezvoltarea economico-socială a judeţului şi să coopereze 

cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor 

înscrise în aceste documente. 

 Pornind de la nevoile cetăţenilor judeţului Tulcea şi analizând direcţiile de acţiune asumate de 

România, pentru asigurarea generică a unor standarde decente de viaţă pentru toţi cetăţenii, pentru 

dezvoltarea economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investiţii naţionale şi străine, 

pentru asigurarea concordanţei cu legislaţia europeană şi punerea în practică a principiului coeziunii 

sociale, Consiliul Județ ean Tulcea a elaborat mai întâi Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea 

pentru perioada 2014 – 2020. 

Ulterior, prin intermediul Programului Operaț ional de Asistenț ă Tehnică al Ministerului 

Fondurilor Europene, a realizat „Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării”.  

Prin intermediul acestui proiect, specialiș tii Consiliului Județ ean Tulcea, cu sprijinul experț ilor 

specialiș ti ai Băncii Mondiale, au evidenț iat atât cadrul strategic de referinț ă, cât ș i modalităț ile 

directe de finanț are ale proiectelor aflate pe teritoriul Deltei Dunării ș i vecinătatea acesteia cu ajutorul 

aș a-numitelor Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării, care reprezintă mecanisme instituț ionale 

agreate pe deplin de către Comisia Europeană.  

Zona de acț iune a mecanismului ITI nu acoperă în proporț ie de 100% teritoriul județ ului Tulcea, 

ci include 38 de UAT-uri, dintre care: 5 UAT-uri urbane (Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag) ș i 33 

de UAT-uri rurale (29 de UAT-uri din județ ul Tulcea ș i 4 UAT-uri din județ ul Constanț a). Pe lângă 

cele 38 de UAT-uri mai sunt asociate ș i cele două consilii județ ene: Tulcea ș i Constanț a. 
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Ambele documente programatice sunt punctul de plecare pentru activităţi pe termen scurt, mediu şi 

lung, care vizează implementarea de proiecte de investiț ii publice (de interes zonal sau regional), 

destinate conservării ș i reconstrucț iei ecologice din aria Rezervaț iei Deltei Dunării, punerii în valoare 

a obiectivelor turistice de pe tot teritoriul judeţului, modernizării infrastructurii de transport, dezvoltării 

sectorului public ș i privat,  regenerării urbane/rurale, dezvoltării economice ș i creării de locuri de 

muncă,  creşterii accesului  la serviciile de bază: utilităț i, transport, sănătate, educaț ie, pe scurt  

îmbunătăț irii calităț ii vieț ii populaț iei printr-o abordare integrată, ce va permite o dezvoltare 

sustenabilă pe principii economice. 

Unic în România, mecanismul financiar ITI Delta Dunării înseamnă un buget dedicat teritoriului pe 

care îl acoperă de 1,1 miliarde de euro. SIDD DD a făcut operaţională ADI ITI odată cu aprobarea H.G. 

nr. 602/2016. ADI ITI Delta Dunării îşi capătă astfel identitatea în mecanismul de gestionare a celui mai 

mare proiect de investiţii al României. 

În contextul pandemiei  SARS-CoV-2, Consiliul Județ ean Tulcea a continuat acț iunile dedicate 

îndeplinirii obiectivelor asumate de România pe plan internaț ional, fiind o prezenț ă constantă în cadrul 

întâlnirilor online ale Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre din cadrul Conferinț ei Regiunilor Periferice 

Maritime ale Europei (CRPM). 

 Astfel, în luna iunie  a anului 2020, conducerea Consiliului Judeţean Tulcea, prin vicepreș edinte, 

a participat la prima ș edinț ă din anul 2020 a Biroului Politic al Conferinţei Regiunilor Periferice 

Maritime Europene  (CRPM). Întâlnirea s-a desfăşurat  live, prin teleconferinţă, şi s-a dovedit a fi 

deosebit de activă, la eveniment participând 98 de invitaţi din regiunile membre ale CRPM.  

Ordinea de zi a şedinţei a reunit în principal discuţii privind problematica actuală a CRPM, a 

zonelor membre ale acestui organism European, dominată de contextul crizei COVID-19 şi a 

repercusiunilor în acest sens asupra statelor europene şi nu numai. Au fost prezentate noi direcţii şi 

perspective adoptate în cadrul politicilor CRPM, pe domenii de activitate, cum ar fi accesibilitate şi 

transport, afaceri maritime, climat şi energie şi politica de vecinătate. 

 În luna septembrie a anului 2020, Preș edintele interimar al Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre 

din cadrul Conferinț ei Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), a participat la conferinț a online cu 

Directorul General al DG MARE,  din cadrul Comisiei Europene. 

În cadrul discuț iilor, reprezentantul Județ ului Tulcea în cadrul CBMN a realizat o prezentare 

succintă a relaț iilor de dialog ș i cooperare la nivelul Mării Negre ș i faptul că, prin adoptarea Agendei 

Maritime Comune pentru Marea Neagră, oportunităț ile de cooperare la nivel regional sunt mult mai bine 

structurate. 

 

4. Date de contact: 

Str. Păcii nr. 20, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea 

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

II. POLITICI PUBLICE  

 

Consiliul Județ ean Tulcea a derulat, în anul 2020, investiț ii si proiecte finanţate din bugetul 

judeţean, din alte fonduri guvernamentale şi fonduri europene precum ș i lucrările  de întreț inere ș i 

reparaț ii ale reț elei de drumuri județ ene , dupa cum urmează: 

 

A. Proiecte, investiț ii  ș i lucrări finanț ate  prin  programe naț ionale ș i din bugetul propriu al 

Județ ului Tulcea  

 

1. Obiective de investiț ii iniț iate în vederea accesării de fonduri guvernamentale – 

Programul Naț ional de Dezvoltare Locală  (PNDL): 
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Investiț ii de infrastructura finanț ate prin Programul Naț ional de Dezvoltare Locală (PNDL), 

aprobat prin OUG nr. 28/2013: 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia – Hamcearca - Nifon, km 0+000- km 15+725 

2. Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanț a km 81+921  

- 94+518 

3. Modernizare pod pe DJ 222H Intersecț ie DN22D - Turcoaia km 2+445 

4. Modernizare podeț  pe DJ 222L, Intersecț ie DN22D - Carcaliu km 1+732 

 

1. Denumire: Reabilitare DJ 222A,  Horia – Hamcearca - Nifon, km 0+000- km 15+725 

Program: Programul Naț ional de Dezvoltare Locală,  Subprogramul Infrastructura de 

 nivel județ ean 

Beneficiar: UAT - Județ ul Tulcea 

Valoare totală: 27.430.864,58 lei lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 984.085,71 cu TVA 

Stadiul proiectului: Proiect în implementare; stadiul fizic=30%. 

 

2. Denumire: Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal - Limita Județ   

Constanț a km 81+921- 94+518 

Program: Programul Naț ional de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

 nivel județ ean 

Beneficiar: UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totală: 27.430.864,58 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 984.085,71 cu TVA 

Stadiul proiectului: Proiect în implementare; stadiul fizic=30%. 

 

3. Denumire: Modernizare pod pe DJ 222H Intersecț ie DN 22D - Turcoaia km 2+445 

Program: Programul Naț ional de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

 nivel județ ean 

Beneficiar: UAT - Județ ul Tulcea 

Valoare totală: 1.767.962,85 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 212.648,40 cu TVA 

Stadiul proiectului: Proiect în implementare; a fost emis ordinul de începere a lucrărilor; 

 lucrările de construcţii vor începe în perioada imediat următoare;  

stadiul fizic actual = 0%. 

 

4. Denumire: Modernizare podeț  pe DJ 222L, Intersecț ie DN 22D - Carcaliu km 1+732 

Program: Programul Naț ional de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de 

 nivel județ ean 

Beneficiar: UAT - Județ ul Tulcea 

Valoare totală: 1.088.095,69 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 115.158,24 cu TVA 

Stadiul proiectului: Proiect în implementare; stadiul fizic actual =25 %. 
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2. Lucrări  de întreț inere ș i reparaț ii drumuri județ ene derulate în anul 2020 

 

Sumele alocate prin bugetele anuale şi multianuale din venituri proprii au fost fundamentate pentru 

execuţia de reparaţii curente drumuri judeţene, care au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea 

optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei. 

În perioada ianuarie - decembrie 2020, au fost executate lucrări de întreț inere a reț elei de drumuri 

județ ene, lucrări de reparaţii curente pe tronsoane de drum ș i lucrări de intervenț ie pe timpul iernii, în 

sumă de 7.953.234,03  lei, respectiv:  

- lucrări de întreţinere curentă (activitate vară - iarnă) executate pe întreaga reţea a drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea de 627,39 km, Zona Est şi Zona Vest 

- reparaţii drumuri judeţene, întreț inere drumuri pietruite, covoraș e asfaltice, asfaltări zonale, 

secvenţial, executate pe 50% din reț eaua de drumuri județ ene. 

 

Lucări de investiț ii recepț ionate în anul 2020: 

Lucrări de întreț inere multianuală a reț elei de drumuri județ ene din județ ul Tulcea pentru zona EST 

Lucrări de întreț inere multianuală a reț elei de drumuri județ ene din județ ul Tulcea pentru zona VEST 

Îmbrăcăminte asfaltica BA16 de 5 cm gr. DJ222 – limita cu jud. Constanta 

Amenajarea parcărilor pentru cântărire vehicule agabaritice – DJ222A, DJ222B, DJ229A 

Întreț inere drumuri pietruite DJ 222M – Grindu 

Întreț inere drumuri pietruite  DJ222N  

Îmbrăcăminte din beton de ciment la drumuri DJ222N 

Îmbrăcăminte asfaltică BA16 de 5 cm gr. DJ222N – intravilan Chilia Veche 

Îmbrăcăminte asfaltică BAD 25 de 5 cm gr. DJ222N – intravilan Ceatalchioi 

Îmbrăcăminte asfaltică BA16 de 4 cm gr. DJ229P – intravilan Jurilovca 

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă pe drumurile județ ene  pentru zona Est 

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă pe drumurile județ ene  pentru zona Vest 

 

B.  Proiecte ș i investiț ii  finanț ate din fonduri externe  

 

În funcț ie de stadiul în care se află proiectele, activitatea desfăș urată are în vedere: 

 

I. Proiecte cu finanț are nerambursabilă aflate în implementare în anul 2020 

 

1. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătăț irea 

infrastructurii rutiere de importanț ă regională, Prioritatea de investitii 6.1, 

Stimularea mobilităț ii regionale prin conectarea nodurilor secundare ș i 

terț iare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanț u ș i UAT Cerna 

Valoare totala : 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22.06.2017 – 21.08.2021) 

 

2. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătăț irea 

infrastructurii rutiere de importanț ă regională, Prioritatea de investitii 6.1, 

Stimularea mobilităț ii regionale prin conectarea nodurilor secundare ș i 



7 
 

terț iare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele ș i UAT Nalbant 

Valoare totala : 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22.06.2017 – 22.06.2021) 

 

3. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi 

Program : Programul Operaț ional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta 

Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Niculiț el, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag ș i UAT Sarichioi 

Valoare totala : 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.05.2018 – 31.03.2021) 

 

4. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta 

Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totala : 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare( perioada 20.03.2018-30.04.2021) 

 

5. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate 

Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Jurilovca, UAT Baia, UAT Ceamurlia de Jos 

Valoare totala : 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare ( perioada 18.04.2018-31.05.2021) 

 

6. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale 

Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Baia 

Valoare totala : 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.07.2021) 

 

7. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 
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investitii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 

– Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea 

Partener : UAT Cerna, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Daeni, UAT Topolog 

Valoare totala : 128.928.575,62 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-30.06.2022) 

 

8. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si conservarea Muzeului de 

Etnografie si Arta Populara Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 18.721.765,70 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 30.05.2018- 31.08.2022) 

 

9. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si conservarea Punctului Muzeal ,,Casa Panaghia,, 

Babadag, judetul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.05.2018-31.07.2021) 

 

10. Denumire: Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului ”Farul vechi 

Sulina”, judetul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 10.158.180,89 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.01.2022) 

 

11. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiț ii 3.1 – Sprijinirea eficienț ei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei ș i a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, ș i în 

sectorul locuinț elor, Operaț iunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea  

Partener: Spitalul Județ ean de Urgenț ă Tulcea 
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Valoare totala : 17.808.296,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-30.06.2022) 

 

 

12. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiț ii 3.1 - Sprijinirea eficienț ei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei ș i a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, ș i în 

sectorul locuinț elor, Operaț iunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Partener: Spitalul Județ ean de Urgenț ă Tulcea 

Valoare totala : 17.733.903,08 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-31.07.2022) 

 

13. Denumire: Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea 

Program : Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 creș terea gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 

copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 3.609.877,53 cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.02.2018-31.12.2022) 

 

14. Denumire: Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea 

Program : Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătăț irea calităț ii ș i a 

eficienț ei îngrijirii spitaliceș ti de urgenț ă, operaț iunea B – Unităț i de 

primiri urgenț e, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale 

Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 7.684.695,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-30.09.2021) 

 

15. Denumire: Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura 

de inalta performanta 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ș i sociale, Obiectivul 

specific 8.1, operatiunea 8.2.B Unităț i de Primiri Urgente, 

NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale 

Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : Ministerul Sanataț ii  

Partener: UAT – Judetul Tulcea, Spitalul Județ ean de Urgenț ă Tulcea ș i Unitatea 

de Management al Proiectului Băncii Mondiale 

Valoare totala : 13.664.738,06 lei cu TVA 

Buget UAT – Judetul Tulcea: 614.275,33 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 14.12.2018- 31.05.2020) 
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16. Denumire : CLEAN RIVER (Stații de epurare si reabilitare rețele de canalizare – Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea) 

Program : Program Operaț ional Comun Romania – Ucraina 2014-2020(cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : Comitetul Executiv al Oraș ului Izmail in parteneriat cu UAT – Județ ul 

Tulcea, Administraț ia Rezervaț iei Biosferei Delta Dunării, Consiliul 

Regional Odessa, Asociaț ia de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 

Valoare totala : 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 28.06.2019-27.06.2022) 

 

17. Denumire: Infrastructura transfrontaliera de sănătate (Reabilitare si modernizare stație centrală de 

sterilizare și sala de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgență Tulcea) 

Program : Program Operaț ional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT – Județ ul Tulcea in parteneriat cu UAT Macin, Comitetul Executiv al 

Oraș ului Izmail, Spitalul Bazinului Dunării – Izmail, Asociaț ia de 

Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunărea de Jos”   

Valoare totala : 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 25.03.2019-24.03.2022) 

 

18. Denumire: Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 

Program : Program Operaț ional Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 2 (AP) 

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil ș i 

eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 190.162.236,67 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-31.12.2022) 

 

19. Denumire: Facilitați de acostare pentru nave mici si ambarcațiuni in municipiul Tulcea – zona FALEZĂ 

Program : PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 

MARITIME 2014-2020, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 

ZONEI PESCĂREȘ TI DELTA DUNARII, Măsura nr. 2 Sporirea atuurilor 

de mediu si încurajarea investiț iilor care vizează atenuarea schimbărilor 

climatice 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 2.616.094,86 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 21.05.2019-21.05.2021) 

 

20. Denumire: Soluții administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate in sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliul Județean Tulcea    

Program : Program Operaț ional Capacitate Administrativa/471/2/1/Introducerea de 

sisteme ș i standarde comune în administraț ia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanț ă cu SCAP 
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Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 3.186.716,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 29.05.2019-29.05.2021) 

 

21. Denumire: ”EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare” - Ponton Expozitional 

Program : Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Judetul Tulcea – in parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galati, 

Comitetul Executiv al Orasului Izmail;  

Valoare proiect: 1.109.018 Euro 

Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 08.02.2020-08.08.2021) 

 

22. Denumire: Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiț ii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale ș i de recreere, precum ș i trecerea de la serviciile instituț ionale 

la serviciile prestate de comunităț i, Obiectivul Specific 8.2 - ” 

Îmbunătăț irea calităț ii ș i a eficienț ei îngrijirii spitaliceș ti de urgenț ă”, 

(ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 220.279.012,99 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 15.09.2020-31.12.2023) 

 

23. Denumire proiect: Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST 

Program :  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar : 

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

Prioritatea 4 - Folosirea eficientă a resurselor de mediu  

Măsura 4.1 - Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de 

dezvoltare regională, în special a celor de investiţii pentru creştere economică şi 

crearea locurilor de muncă, şi în cazul programelor de cooperare europeană, în 

domeniul protecţiei şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural 

 

Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- Agder 

Romania       - Partener - UAT Judetul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon  

Spania           - Partener - Agenţia de Dezvoltare Leartibai  

Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal 

Italia              - Partener - Regiunea Molise 

Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU  

Universitatea Amsterdam 

Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht 

Valoare totala :  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.04.2016 – 30.09.2020) 
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II. Proiecte cu finanț are nerambursabilă finalizate, pentru care se monitorizează 

sustenabilitatea ș i durabilitatea în anul 2020 

 

În perioada de durabilitate, respectiv 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, se desfăș oară 

anual următoarele tipuri de activităț i: 

- justificarea indicatorilor de performanţă ai proiectului; 

- întocmirea Raportului privind durabilitatea investiţiei ș i monitorizarea indicatorilor de proiect; 

- soluţionarea cerinţelor de monitorizare atât ale finanţatorului, cât şi ale altor autorităţi abilitate în 

verificarea modului de îndeplinire a indicatorilor post-implementare. 

 

1. SIERA 2 – Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului informatic integrat: 

Registrul Agricol Electronic 

Program : POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)  

pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2: 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 

Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.          

Beneficiar : 

Parteneri: 

UAT – Județ ul Tulcea 

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna Cerna, UAT 

Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanț u, UAT Comuna Hamcearca, 

UAT Comuna Horia, UAT Comuna Izvoarele, UAT Comuna Mihai Bravu, 

UAT Comuna Peceneaga, UAT Comuna Slava Cercheză, UAT Comuna 

Stejaru, UAT Comuna Topolog, UAT Comuna Valea Teilor, UAT Oraşul 

Babadag 

Valoare totală: 6.512.400,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

2. Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-

guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband 

Program : POSCCE – Program Operaț ional Sectorial Creș terea  

Competitivităț ii Economice 

Beneficiar :  

Parteneri: 

UAT – Județ ul Tulcea  

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, UAT  

Comuna Jurilovca, UAT  Comuna Somova, UAT Comuna Isaccea, UAT 

Comuna Luncaviţa, UAT Comuna Grindu, UAT Comuna Văcăreni, UAT 

Comuna Sulina, UAT Comuna Jijila, UAT Comuna Măcin, UAT Comuna 

Smârdan, UAT Comuna Greci, UAT Comuna Carcaliu, UAT Comuna 

Turcoaia 

Valoare totală: 6.479.806,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

3. Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea 

Program : Programul Operaţional Regional 2007-2013 
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Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 

intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate” 

Beneficiar: UAT – Judeţul Tulcea 

Valoare totală: 15.037.417,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

4 . Reabilitare ș i modernizare imobil – conservare monument paleocreș tin Niculiț el –

Județ ul Tulcea 

Program: Programul Operaț ional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea 

durabila si promovarea turismului – DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea 

durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea /modernizarea 

infrastructurilor conexe 

Beneficiar: UAT – Județ ul Tulcea 

Valoare totală: 11.424.309,00 lei 

Stadiu proiectului: Finalizat 2015 

 

   5. Marea Neagră – Unitate si Diversitate in Antichitatea Romană – BSUDRA 

Program:                            Programul Operaț ional Comun  „Bazinul Mării Negre 2007-2013” 

Beneficiar:                         UAT – Județ ul Tulcea în parteneriat cu: Muzeul de Arheologie din 

                                            Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), 

                                            Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova),  

                                            Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia Specială a 

                                            Provinciei Sinop (Turcia) 

Valoare totală:                     1.715.400,00 lei 

Stadiul proiectului:              Finalizat 2015 

 

    6. Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea 

Beneficiar : UAT – Județ ul Tulcea 

Program faza I: Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2:  

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 2.1: 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor 

Valoare faza I: 49.498.745 lei cu TVA – Finalizat faza I – 2016 

Program faza II: Programul Operaț ional Infrastructură Mare 2014-2020 

Valoare faza II: 43.415.856 lei cu TVA – Finalizat faza II – 2017 

 

 

III. Cereri de finanț are depuse aflate în etapa de evaluare în anul 2020 

 

În cadrul apelurilor deschise in perioada de programare 2014-2020, au fost elaborate cereri de 

finanț are si documentaț ii aferente acestora pentru proiectele din portofoliul Consiliului Județ ean 

Tulcea, înregistrate/încărcate în aplicaț iile electronice corespunzătoare ș i transmise spre evaluare 

administrativă ș i de eligibilitate/evaluare tehnică ș i financiară/contractare, după cum urmează: 
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1. Denumire: Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiț ii 7.1 - Sprijinirea 

unei creș teri favorabile ocupării forț ei de muncă, prin dezvoltarea 

potenț ialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 

Apel de proiecte dedicat zonei de Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 23.290.515,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În contractare(respins/contestaț ie/acț iune in instanț ă) 

 

2. Denumire: Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiț ii 7.1 - Sprijinirea unei 

creș teri favorabile ocupării forț ei de muncă, prin dezvoltarea potenț ialului 

endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, Apel de 

proiecte dedicat zonei de Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 23.287.772,62 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În contractare(respins/contestaț ie) 

 

3. Denumire: Reabilitare ș i modernizare Ambulatoriu Tulcea 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ș i sociale, Obiectivul 

specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiț ii 

Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 61.944.578 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In contractare 

 

4. Denumire: Eficientizarea energetică a Ș colii gimnaziale speciale nr. 14, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiț ii 3.1 - Sprijinirea 

eficienț ei energetice, a gestionării inteligente a energiei ș i a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

ș i în sectorul locuinț elor, Operaț iunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 5.077.070,29 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În contractare 

 

5. Denumire: Eficientizare energetică imobil - Corp C1, str. slt. Gavrilov Corneliu, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiț ii 3.1 - Sprijinirea 

eficienț ei energetice, a gestionării inteligente a energiei ș i a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, ș i 

în sectorul locuinț elor, Operaț iunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 6.515.865,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În contractare 
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6. Denumire: Eficientizare energetică a imobilului Ambulanț a Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiț ii 3.1 - Sprijinirea 

eficienț ei energetice, a gestionării inteligente a energiei ș i a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

ș i în sectorul locuinț elor, Operaț iunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiț ii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 4.587.864,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În contractare 

 

7. Denumire: CBC Connect Trans “Trecere frontiera Isaccea-Orlovka” 

Program : Program Operaț ional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Oraș  Isaccea  – in parteneriat cu UAT Județ ul Tulcea, Orlovka, UAT 

Oraș  Tulcea;  

Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro 

Stadiul proiectului : In contractare 

 

8. Denumire: Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanț ate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes județ ean, inclusiv variante ocolitoare 

ș i/sau drumuri de legătura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potenț ial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere ș colare)  - Elaborare documentaț ie tehnica 

pentru obiectivul de investiț ie "Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Sarighiol de 

Deal – Rahman”  

Program : Programul Operaț ional Asistenț ă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa 

prioritară 1 - Întărirea capacităț ii beneficiarilor de a pregăti ș i implementa 

proiecte finanț ate din FESI ș i diseminarea informaț iilor privind aceste 

fonduri Domeniul investiț iei: Infrastructură rutieră de interes județ ean, 

inclusiv variante ocolitoare ș i / sau drumuri de legătură 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea (Aplicant principal ADR SE) 

Valoare totala : 1.844.500 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In evaluare 

 

9. Denumire: Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanț ate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes județ ean, inclusiv variante 

ocolitoare si/sau drumuri de legătură, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potenț ial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere ș colare) - Elaborare 

documentaț ie tehnica pentru obiectivul de investiț ie „Îmbunătăț irea infrastructurii publice de 

turism prin reamenajarea arhitecturala a Falezei Tulcea” 

Program : Programul Operaț ional Asistenț ă Tehnică (POAT) 2014-2020, Domeniul 

investiț iei: Infrastructura ș i servicii publice de turism, inclusiv obiective de 

patrimoniu cu potenț ial turistic 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea (Aplicant principal ADR SE) 

Valoare totala : 2.177.700 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In evaluare 
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IV. Pregătire proiecte in vederea accesării de fonduri europene nerambursabile  

 

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020 s-au avut în vedere 

următoarele tipuri de activităț i: 

 studierea/analizarea Ghidurilor Solicitantului pe diferite axe prioritare în cadrul programelor de 

finanț are supuse spre consultare ș i formularea de recomandări/propuneri/observaț ii; 

 informarea permanentă privind lansările de apeluri, precum ș i documentele emise de către AM-

uri, OI-uri pentru perioada de programare 2014-2020; 

 participarea la întâlniri de lucru/cursuri/seminarii/instruiri privind iniț iative de proiect/scriere 

cereri de finanț are/implementare proiecte în vederea creș terii gradului de accesare de fonduri 

nerambursabile în perioada de programare 2014-2020; 

 pregătirea documentaț iei  aferente cererilor de finanț are pentru proiectele propuse spre 

finanț are din fonduri nerambursabile. 

Proiecte în pregătire, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile: 

1. Denumire: Transport public naval de persoane în Delta Dunării 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiț ii 6.2 (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 221.398.000  lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In pregătire 

 

2. Denumire: "Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Sarighiol de Deal – 

Rahman”  

Program : Programul Operaț ional Regional  

Domeniul investiț iei: Infrastructură rutieră de interes județ ean, inclusiv 

variante ocolitoare ș i / sau drumuri de legătură 

Beneficiar : UAT - Județ ul Tulcea  

Valoare totala : 112.114.957,50 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In pregătire 

 

3. Denumire: „Îmbunătăț irea infrastructurii publice de turism prin reamenajarea 

arhitecturală a Falezei Tulcea” 

Program : Programul Operaț ional Regional  

Domeniul investiț iei: Infrastructura ș i servicii publice de turism, inclusiv 

obiective de patrimoniu cu potenț ial turistic 

Beneficiar : Parteneriat UAT JUDETUL TULCEA - lider, PRIMARIA MUNICIPIULUI 

TULCEA - partener , ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA - 

partener 

Valoare totala : 75.644.536,77 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In pregătire 
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IV. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. Bugetul Județ ului Tulcea 

 

In anul 2020, au fost 44 de  proiecte de hotărâri de aprobare ș i rectificare a bugetelor de venituri 

ș i cheltuieli,  fundamentate si prezentate bugetul fondurilor nerambursabile, bugetele instituț iilor din 

subordine ș i ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Județ ean. 

Prin direcț ia de specialitate s-a fundamentat proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pe baza  

prevederilor Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 ș i a propunerilor 

direcț iilor si serviciilor din aparatul propriu si a instituț iilor subordonate,  care a fost supus aprobării 

conform prevederilor legale. Totodată s-a urmărit execuț ia bugetului, încasarea veniturilor si efectuarea 

cheltuielilor urmărind, in permanenta, încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  

   În anul 2020, Consiliul Județ ean a avut ca atribuț ii ș i repartizarea  sumei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% 

din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit ș i a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale ș i județ ene, pe unităț i administrativ – teritoriale.  

În vederea  asigurării unei repartiț ii echilibrate, prin direcț ie s-au solicitat propuneri de 

investiț ii de la consiliile locale, au fost organizate consultări cu primarii din localităț ile județ ului.   

     Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2020 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a 

bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 14/14.02.2020  a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută 

suma  de 470.256 mii lei la venituri şi 538.188 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean au fost aprobate de asemenea prin 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean, respectiv  H.C.J. nr.15/02.2020 , nr.16/02.2020 nr.17/02.2020,  nr. 

18/02.2020 ,  nr.19/02.2020. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost aprobate prin 

H.C.J. nr. 20/ 02.2020 şi nr.30/03.2020. 

De asemenea au fost fundamentate si supuse aprobarii un numar de 1 proiect de hotărâre privind 

repartizarea pe unităț i administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, fiind transmise catre consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare localitate. 

În cursul anului, în funcț ie de unele necesitati privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate ș i supuse aprobarii un numar de doisprezece (12) dispoziț ii ale preș edintelui 

Consiliului județ ean privind virări de credite în cadrul aceluiaș i capitol.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 

500/2002 privind finanţele publice, în lunile octombrie- decembrie 2020 s-a desfăşurat acţiunea de 

întocmire a proiectului de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru perioada 2022-2024 pentru bugetul 

propriu al Consiliului județ ean şi al instituţiilor subordonate. 

Pe parcursul anului 2020 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul Finanţelor 

Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2020, de la bugetul de stat, pentru judetul 

Tulcea, precum ș i la ministerele care gestioneaza programe naț ionale. 

La finele anului 2020, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020 s-au întocmit conturi de execuţie pentru: subvenţii pentru 

drepturile persoanelor cu handicap; sume defalcate din TVA pentru învăţământ special, personal 

neclerical, asistenţă socială, produse lactate şi de panificaţie, drumuri judeţene şi  serviciul de evidenţă a 

persoanelor, subvenţii pentru finantarea programelor naţionale de dezvoltare locală. 

      Pentru anul 2020, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 514.314,00 mii lei 

(conform bugetului de venituri ș i cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în valoare de 

314.934,69 mii lei. 



18 
 

     Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 13,25 %. 

     Structura veniturilor proprii ale Consiliului Județ ean Tulcea este prezentată în tabelul următor: 

 

Explicaț ii Cod 
Prevederi Realizat % 

2020 2020 realizat 

1 2 3 4 5=4/3 

TOTAL VENITURI  1 514.314,00 314.934,69 61,23% 

VENITURI PROPRII  4802 46.335,00 41.749,09 90,10% 

Impozit pe profit de la agenț i economici  010201 23,00 23,46 102,00% 

Cote defalcate din impozitul pe venit  040201 31.493,00 28.327,42 89,95% 

Sume alocate de consiliul jud. ptr. echilibrarea bug.locale  040204 4.409,00 4.008,88 90,92% 

Alte impozite pe venit,profit ș i câș tiguri din capital  050250 50,00 109,15 218,30% 

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 160201 46,16 46,16 100,00% 

Taxa asupra mijloacelor de transport pj 160202 248,84 313,40 125,94% 

Venituri din concesiuni ș i inchirieri A3000530 7265,00 5.870,96 80,81% 

Contribuț a de întreț nere a persoanelor asistate A33.02.13 1.800,00 1.943,37 107,97% 

Contribuț a lunară a părinț lor pentru întreț nerea 

minorilor 
33.02.27   19,81   

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 33.02.28     2,30   

Venituri din amenzi ș i alte sancț .aplicate potrivit 

disp.legale 
A350102     7,35   

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50 
 

  9.88 
 

Alte venituri 360250 1.000,00 1066,17 106,62% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituț ilor 

publice 
39.02.01   0,78   

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 5,00 4,37 87,40% 

Donaț i ș i sponsorizări 370201      5,00         4,37 87,40% 

Vărsăminte din secț unea de funcț onare 370203 -4318,00  -200,00 4,63% 

Vărsăminte din secț unea de dezvoltare 370204  4318,00   200,00 4,63% 

SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA  ADAUGATÃ 1102 90.496,00 90.462,06 99,96% 

Sume def.din tva ptr. finanț . chelt.desc.la nivelul jud. 110201 42.711,00 42.710,54 100,00% 

Sume def.din tva pentru drumuri județ ene 110205   8.953,00   8.953,00 100,00% 

Sume def.din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 38.832,00 38.798,52  99,91% 

SUBVENȚ I  17 77.268,00 176.960,52 229,02% 

Sume primite în cadrul mecanismului decontarii  

cererilor de plată 
40.02.16   163.187,86   

Subvenț i bugetul de stat - Aparaturi medicale ș i  

echipamente 
42.02.16.01 4.722,00 4.495,00 95,19% 

Subventii bugetul de stat – catre bugetele locale 42.20 
 

  119,70 
 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu  42.02.21    923,00   690,43 74,80% 
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handicap 

Finantarea programelor naț onale de dezvoltare locale 42.02.65  7816,00 7.815,94 100,00% 

Subvenț i bugetul de stat către bug locale proiecte  

fonduri PEN 
A 42.69 62.657,00    502,32     6,43% 

Subvenț i primite de la adm centrală  - finanț are  

activităț  
42.02.73      105,00   0,00% 

Subventii bugetul de stat 42.02.80 1045,00    149,27 14,28% 

Sume primite de la UE/alti donatori 45 
 

   243,28 
 

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.01.02 
 

243,28 
 

Alte sume primite de la UE 46.04   80,38   

Alte sume primite din fonduri de la UE 46.04   80,38   

SUMEPRIMITE DE LA UE 4802 300.210,00 5.434,99 1,81% 

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anul curent 48.01.01 274.083,00 517,67 0,19% 

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anii anteriori 48.01.02 

 

1.141,71 
 

Prefinanț are 48.01.03     1.717,00 2.454,13 142,93%  

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anul curent 48.02.01 23.466,00 294,87 1,26% 

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anii anteriori 48.02.02      944,00 496,22 52.57%  

Prefinanț are 48.02.03   469,05   

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anii anteriori 48.03.01 

 

  10,26 
 

Sume primite în contul plăț lor efectuate în anii anteriori 48.15.02     51,08   

 

 

Din totalul de 9.412,79 mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport pj, Venituri din concesiuni ș i închirieri, Venituri din amenzi ș i alte sancț uni 

aplicate potrivit dispoziț ilor legale, Alte amenzi, penalităț  ș i confiscări, Alte venituri, Venituri din 

valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, Venituri din vânzarea unor bunuri apariț nând 

domeniului privat), veniturile din concesiuni ș i închirieri reprezintă 62,37 %. 

Contractele de închiriere ș i concesiune încheiate pentru amenajările piscicole ș i agricole sunt 

clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, ș i anume: 

o contracte aflate în derulare la data de 31.12.2020; 

o contracte reziliate până la data de 31.12.2020. 

Astfel, la data de 31.12.2020 se află în derulare 95 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanț e la plata redevenț ei curente (faț ă de termenul scadent stabilit conform contractelor 

de concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 196,58 mii lei 

(majorări calculate până la data de 31.12.2020).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2020, în sumă de 12.746,03 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 118,60 mii lei aparț n debitorilor aflaț  în procedura 

insolvenț ei.  

  Totalul încasărilor aferente anului 2020, conform contractelor de concesiune, este de 5.870,96 mii 

lei, din care 229,37 mii lei redevenț ă încasată din anii precedent. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor ș i au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispoziț ile în 

vigoare. 
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Pe tot parcursul anului 2020, s-a urmărit emiterea facturilor ș i încasarea acestora pentru 

redevenț ele scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere ș i pentru tarifele 

privind depăș irea limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care 

circulă pe drumurile administrate de Consiliul Județ ean Tulcea. 

Consiliul Județ ean Tulcea a încasat în anul 2020 suma de 145,94 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor județ ene. 

În cursul anului 2020, au fost elaborate proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

 Proiect de hotarare privind stabilirea preț urilor medii ale produselor agricole, pentru anul 2021;  

 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor ș i tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Județ ului Tulcea ș i ale instituț ilor publice subordonate, pentru anul 2021; 

 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia 

Autonoma Aeroportul Delta Dunarii Tulcea, pentru anul 2021. 

În vederea implementării Programului pentru ș coli al României în perioada 2017 – 2023 privind 

acordarea gratuită pentru preș colarii din grădiniț ele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate ș i particulare acreditate ș i pentru elevii din învăț ământul primar ș i gimnazial de 

stat ș i particular de fructe ș i legume proaspete, lapte ș i produse lactate ș i de produse de panificaț e 

s-au întocmit documentele în vederea depunerii cererii de plată, conform Regulamentului UE nr. 

2017/40 al Comisiei. 

În vederea desfăș urării în condiț i optime a programelor, s-au efectuat verificări în unităț le de 

învăț ământ din județ , pentru respectarea specificaț ilor tehnice din caietul de sarcini ș i 

caracteristicile generale din Ordinul ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 85/2010. 

La cheltuieli , executia pe anul 2020, este in suma de 347.616 mii lei, fata de prevederi de 

582.174 mii lei. La sfarsitul anului exercitiul financiar la bugetul local s-a incheiat cu deficit bugetar. 

 

A. Bugetul propriu- executia  la cheltuieli - pe capitole se prezinta dupa cum urmeaza: 

 1. Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 32.147 mii  lei, iar    

plăţile efectuate au fost în suma  de 23.879 mii lei;  

 Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevazute 2.060 mii lei, 

executie 1.955 mii lei; 

 Tranzactii privind datoria publica –cod 55.02-fata de 1.231 mii lei prevederi  bugetare, executie 

372 mii lei; 

 Aparare nationala –cod 60.02- Centrele Militare judeţene-prevedere 630 mii lei, executie 511 mii 

lei; 

 Protectie civila –cod 61.02.05- I.J.S.U. si ATOP  - prevedere 610 mii lei, executie 478 mii lei; 

 Învăţământ – cod 65.02 - creditele prevăzute au fost în sumă de 10.610 mii lei, iar plăţile efectuate 

în sumă de 3.535 mii lei;  

 Sănătate –cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 41.371 mii lei, iar plăţile 

efectuate sunt în sumă de 14.201 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investitii la Spitalul 

Judeţean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţul Tulcea; 

 Cultură – cod. 67.02-creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 40.117 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 22.446 mii lei; 

 Asistenţă socială –cod 68.02- creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 104.979 mii lei şi 

plăţi efectuate în sumă de 87.219 mii lei; 

 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02- creditele bugetare au fost prevăzute în sumă 

de 6.850  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 0 mii lei; 

 Protecţia mediului – 74.02 colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 525 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 92 mii lei; 
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 Acţiuni generale economice – 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare regională – 

credite bugetare prevăzute 4.076 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 1.507 mii lei; 

 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 credite bugetare prevăzute 883 mii lei şi 

s-au efectuat plăţi în sumă de 245 mii lei. 

 14.Transporturi- 84.02 credite bugetare prevazute 334.273 mii lei, plati efectuate in suma de 

189.720 mii lei; 

 15.Alte actiuni economice/ turism - 87.02 credite bugetare prevazute 1.812 mii lei, plati efectuate 

-1.458 mii lei. 

 

B. Bugetul  institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean - finantate din subvenț ii ș i 

venituri proprii: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2020 – 208.633 mii 

lei, executie 187.116 mii lei; 

 Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate- 9.196 mii lei, executie 7.775 mii 

lei; 

 Centrul Cultural Jean Bart – credite 2020 aprobate 2.810 mii lei, executie 2.290 mii lei; 

 Biblioteca Judeteana „Panait Cerna”- credite bugetare 2.430 mii lei , executie 2.252 mii lei,  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea- credite bugetare 2020 

(asistenta pentru persoanele in varsta, asistenta sociala in caz de invaliditate si asistenta sociala 

pentru familii si copii) suma de 104.944 mii lei, executie 87.189 mii lei. 

Pentru împrumuturile contractate de instituţia noastră cu C.E.C. Bank Tulcea pentru cele doua 

contracte, s-au transmis Ministerului de Finanţe- Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică 

situaţiile privind împrumuturile  interne/ externe contractate direct, fără garanţia statului, sau garantate 

de autoritatea administraţiei publice locale.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu ș i a instituț iilor subordonate 

(cheltuieli efective de capital şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare) au fost în 

sumă de 11.505 mii lei si respectiv 198.373 mii lei în anul 2020. 

Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de plata si  de rambursare 

pentru  proiectul finanţat din fonduri structurale Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului 

cultural de coasta”, “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” SMIS 

118122 ș i “,,Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu 

aparatura de inalta performanta – SMIS 125226, Modernizare infrastructura de transport regional pe 

tronsoanele Niculitel si Turda- Sarichioi – SMIS 115509, Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusa – SMIS 115504, Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul Visina-Ceamurlia de sus – SMIS 115506, Reabilitare si extindere 

functionala Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Spital Judetean de Urgenta – SMIS 121722, Solutii 

administrative moderne-dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate în 

sprijinul cetetenilor in cadrul CJT – SMIS 129688, Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala 

Speciala nr.14 Tulcea – SMIS 122112, Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si 

conservarea obiectivului Farul vechi Sulina, Judetul Tulcea – SMIS 118887, Promovarea valorilor 

culturale prin restaurarea punctului muzeal Casa Pnaghia, Babadag –SMIS 116135, Eficientizarea 

energetica a cladirii Spital Boli Contagioase, Tulcea – SMIS 120159, SMIS 130174”Facilitati de 

acostare a navelor mici si mijlocii”, SMIS 118820 „Modernizare infrastructura de transport regional pe 

traseul Nicola Balcescu-Valea Teilor”, Programul operational Romania Ucraina 2014-2020 – Clean 

River- Statii de epurare si reabilitare retele de canalizare SJUT, Efige Ansamblu transfrontalier. 

Confluente de patrimoniu la Dunare, Reabilitare si modernizare statie centrala de sterilizare si Sala de 

operatie ortopedie SJUT, Smis 116136 „Valorificarea patrimoniului etnografic nord dobrogean prin 

restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea” 
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S-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata  cheltuielilor 

publice, conform bugetului apobat, iar prin acordarea ”vizei de control financiar preventiv” de catre 

personalul imputernicit pentru aceasta, s-a urmarit respectarea legalitatii, reguralitatii ș i încadrarea în 

sumele prevăzute  pe capitole, titluri ș i aliniate  de categorii de cheltuieli. 

S-a organizat operaț iunea de inventariere generală anuală a patrimoniului şi s-a coordonat 

desfăşurarea acesteia. 

A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară pentru fiecare proiect cu finanţare 

nerambursabilă derulat de Consiliului Judeţean Tulcea, respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi a 

veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a celorlalte 

documente contabile specifice. 
 

2. Informaț ii privind procesul de achiziț ii publice, achiziț ii sectoriale ș i concesiuni de 

lucrări ș i servicii 

Biroul achiziț ii publice a iniț iat ș i derulat în această perioadă prin intermediul SEAP un număr de 

44 proceduri de atribuire a contractelor de furnizare, servicii ș i lucrări ș i 359 achiziț ii directe 

pentru contractele cu valoare sub pragul prevăzut la art. 7 din Legea nr. 98/2016.  

Dintre cele 44 proceduri de atribuire, 14 au fost licitaț ii deschise, 21 proceduri simplificate, 8 

negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț  de participare ș i 1 concurs de soluț ii. 

 În perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020, în urma procedurilor de achiziț ie derulate ș i 

finalizate s-au încheiat 53 contracte, după cum urmează: 

-  15 contracte de execuț ie lucrări în valoare totală de  253.712.391,61 lei, fără TVA. 

-  20 contracte de prestare servicii în valoare totală de 8.853.068,12 lei, fără TVA; 

-  18 contracte de furnizare produse în valoare totală de 2.448.332,55 lei, fără TVA; 

 Din cele 44 proceduri derulate în anul 2020, au fost anulate 5 iar un număr de 9 proceduri se află 

în derulare, contractele urmând a fi încheiate în prima parte a anului 2021.  

 Prin intermediul Biroului achiziț ii publice s-au derulat un număr de 359 achiziț ii directe de 

furnizare, servicii ș i lucrări, finalizate fie prin comandă fie prin încheierea unui contract.  

Din totalul achiziț iilor directe, doar 8,91% achiziț ii s-au realizat offline, restul de 91,09% 

derulând-se online, prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.  

Valoarea totală a achiziț iilor directe este de 3.159.250,63 lei, fără TVA. 

 Durata medie a unui proces de achiziț ie publica pe categorii de achiziț ii este după cum urmează: 

- pentru o cumpărare directă: 5 zile lucrătoare 

- pentru o cerere de oferte/procedură simplificată în SEAP: 4 luni 

- pentru o licitaț ie deschisă în SEAP: 5 luni. 

În anul 2020 au fost depuse  4 contestaț ii la Consiliul National de Soluț ionare a Contestaț iilor 

ș i o plângere la Curtea de Apel Constanț a.  

 

 Lista contractelor încheiate în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020: 

 

Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

1.  Servicii de verificare tehnica a 

proiectului "Modernizarea 

Portului Tulcea - de la Mm 

38+1530 la Mm 38+800" 

115.776,00 Procedura 

simplificată 

S.C. Novart Engineering 

S.R.L. 

2.  Servicii de informare a 

cetăț enilor cu privire la 

activitatea Consiliului Județ ean 

Tulcea, prin intermediul media 

on-line 

39.000,00 Procedura 

simplificată 

S.C. TOPDOG PRINTERS 

S.R.L. 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

3.  Servicii de curăț enie la sediul 

administrativ al Consiliului 

Județ ean Tulcea, Centrul de 

Informare pentru Finanț ări 

Europene ș i Naț ionale, Centrul 

Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică şi Sala 

Polivalentă Tulcea 

215.156,32 Procedura 

simplificată 

TERRA CLEAN SERVICE 

4.  Proiectare, asistenț ă tehnică ș i 

executie lucrari pentru obiectivul 

de investitie „Modernizarea 

Portului Tulcea de la Mm 

38+1530 la Mm 38+800” 

133.946.978,40 Licitaț ie 

deschisă 

Asocierea MAX BOEGL 

ROMANIA (lider de 

asociere) –COMPLEX 

DELTA SRL (asociat) - 

MAX BÖGL STIFTUNG & 

CO. KG (asociat) 

5.  Servicii de management de 

proiect pentru ,,Modernizarea 

portului Tulcea de la Mm 38 + 

1530 la Mm 38 + 800” 

468.000,00 Licitaț ie 

deschisă 

S.C. TOP MANAGEMENT 

ING S.R.L. 

6.  Servicii de supervizare a lucrarilor 

în cadrul proiectului 

,,Modernizarea portului Tulcea de 

la Mm 38 + 1530 la Mm 38 + 

800” 

1.270.701,00 Licitaț ie 

deschisă 

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 

7.  Furnizare manuș i de protectie 1.755,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

8.  Achizitionarea de măș ti de 

protecț ie civilă 

249.480,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

S.C. PANAP S.R.L. 

9.  Furnizare mănuș i de unică 

folosinț ă 

960,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

10.  „Furnizarea unui ponton de 

acostare, inclusiv dotări”, în 

cadrul proiectului „Facilităț i de 

acostare pentru nave mici ș i 

ambarcaț iuni în municipiul 

Tulcea – zona faleză” 

2.090.370,00 Licitatie 

deschisa 

S.C. COMPLEX DELTA 

S.R.L.                                                   

– terț  susț inător si 

subcontractant S.C. 

ELECTRO JURYNAV S.R.L 

11.  Furnizare gel dezinfectant pentru 

mâini 

14.880,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

S.C. TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L. 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

unui anunț  

de participare 

12.  Furnizare 10 buc. „Unitate AX-

GX birou cu wc” – Modular: 

Container cu wc 

218.735,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

S.C. ALGECO S.R.L. 

13.  Furnizare materiale de protecț ie 

sanitară 

 

9.599,21 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

14.  Furnizare ponton expoziț ional 

pavilion (amenajat), pentru 

proiectul ,,EFIGE – Ansamblu 

transfrontalier.Confluenț e de 

patrimoniu la Dunăre” 

2SOFT/2.1/64, finanț at prin 

Programul Operaț ional Comun 

România-Ucraina 2014-2020 

1.577.540,00 Licitaț ie 

deschisă 

S.C. COMPLEX DELTA 

S.R.L. 

– tert sustinator si 

subcontractant S.C. 

ELECTRO JURYNAV 

S.R.L. 

– subcontractant. S.C. 

DUALSTUDIO 

ARCHITECTURE S.R.L. 

15.  Acord cadru având ca obiect: 

Furnizare si distribuire Lapte ș i 

produse lactate-lapte UHT–iaurt, 

in scoli si grădiniț e, pentru anii 

ș colari 2020–2021 ș i 2021–

2022. in cadrul programului 

pentru scoli al României in jud. 

Tulcea 

3.782.867,20 – 

3.782.867,20 

Licitaț ie 

deschisă 

SC DELTALACT SA 

16.  Acord cadru cu obiectul: 

Furnizare si distribuire Fructe 

ș i/sau legume – mere si/sau pere, 

in scoli si grădiniț e, pentru anii 

ș colari 2020 – 2021 ș i 2021 – 

2022, în cadrul Programului 

pentru ș coli al României în 

Județ ul Tulcea 

1.682.819,60 – 

1.682.819,60 

Licitaț ie 

deschisă 

SC NEW LOGISTIC 

EXPERTS SRL 

17.  Furnizare si distribuire Fructe– 

mere, in scoli si gradinite, pentru 

anului scolar 2020-2021 , în 

cadrul Programului pentru ș coli 

al României în Judeţul Tulcea 

604.235,50 Licitaț ie 

deschisă 

SC NEW LOGISTIC 

EXPERTS SRL 

18.  Furnizare si distribuire Lapte ș i 

produse lactate – lapte UHT – 

iaurt, in scoli si gradinite, in anul 

scolar 2020 – 2021, in cadrul 

Programului pentru scoli al 

1.368.760,00 Licitaț ie 

deschisă 

SC DELTALACT SA 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

Romananiei, in judetul Tulcea 

19.  Proiectare, asistenta tehnică si 

execuț ie lucrări pentru obiectivul 

de investiț ie „Modernizare 

infrastructura de transport 

regionala pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgăraș u Nou” 

83.927.235,14 Licitaț ie 

deschisă 

Asociere – S.C. OYL 

COMPANY HOLDING AG 

S.R.L. Slobozia (Lider) – 

S.C. DELTA ANTREPRIZA 

DE CONSTRUCTII SI 

MONTAJ 93 S.R.L.  

Bucureș ti (asociat) – S.C. 

CONSTRUCT PEROM 

S.R.L. Bistriț a (asociat) – 

S.C. CREATIVE ROAD 

DESIGN S.R.L. Bucureș ti 

(asociat) 

20.  Furnizare gaze naturale pentru 

anul 2021 

 

35.571,00 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

E.ON ENERGIE ROMANIA 

S.A. 

21.  Furnizare energie electrica pentru 

anul 2021 

283.329,07 Negociere 

fără 

publicarea 

prealabilă a 

unui anunț  

de participare 

TINMAR ENERGY S.A. 

22.  Proiectare, Asistenta tehnica din 

partea proiectantului si execuț ie 

lucrări la obiectivul de investiț ie 

"Modernizare si extindere Scoala 

Gimnazială Specială nr.14 

Tulcea"     

2.142.991,00 Procedura 

simplificata 

Asocierea RAMALI 

CONSTRUCT SRL –  

OPTIM PROIECT SRL 

23.  Proiectare, asistenta tehnica si 

execuț ie lucrări la obiectivul 

„Eficientizare energetica a clădirii 

– Spital boli contagioase Tulcea”. 

13.867.428,47 Procedura 

simplificata 

Asocierea S.C. RAMALI 

CONSTRUCT S.R.L.  (lider 

de asociere) - S.C. CARPATI 

PROIECT S.R.L. (asociat 1)- 

S.C. HOSPITAL 

TECHNICAL SOLUTIONS 

(asociat2) 

24.  Servicii de consultanta pentru 

elaborarea si depunerea cererii de 

finanț are „Reabilitare, 

modernizare Ambulatoriu Tulcea” 

si a anexelor aferente 

25.500,00 Procedura 

simplificata 

ASOCIEREA S.C. ESSOR 

INNOVATION S.R.L. si S.C. 

ARCHITECTURE DOMUS 

DESIGN S.R.L. 

25.  Proiectare ș i execuț ie lucrări la 

obiectivul: “Modernizare podeț  

pe DJ222L, intersecț ie DN22D-

Carcaliu, km. 1+732” 

868.686,07 Procedura 

simplificata 

S.C. DRUM CONSTRUCT 

S.R.L. 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

26.  Proiectare, asistenta tehnica si 

execuț ie lucrări la obiectivul 

„Eficientizare energetica a clădirii 

– Spital TBC Tulcea” 

14.017.370,00 Procedura 

simplificata 

Asocierea S.C. RAMALI 

CONSTRUCT S.R.L.  (lider 

de asociere) - S.C. CARPATI 

PROIECT S.R.L. (asociat 1)- 

S.C. HOSPITAL 

TECHNICAL SOLUTIONS 

(asociat2) 

Terț  susț inător: S.C. 

VIALIS ENGINEERING 

S.R.L. 

27.  Servicii de asistenta tehnica 

pentru elaborarea Planului 

Județ ean de Gestionare a 

Deș eurilor – județ ul Tulcea si 

derulare procedura SEA 

225.455,00 Procedura 

simplificata 

RESOURCING 

ENVIRONMENTAL 

CONSULTING SRL (lider) – 

S.C. TADECO Consulting 

S.R.L. (asociat) 

28.  Servicii de consultanta privind 

Bugetarea participativa si 

Elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare durabila a Județ ului 

Tulcea pentru perioada 2021 -

2027 

211.000,00 Procedura 

simplificata 

S.C. BASIC RESAL S.R.L. 

ofertant unic 

29.  Servicii de consultanț ă pentru 

elaborarea Planului de Mobilitate 

Navală în Delta Dunării, inclusiv 

procedură SEA 

690.000,00 Procedura 

simplificata 

S.C. TECHE CONSTRUCT 

SOLUTIONS S.R.L. 

30.  Acord cadru Furnizare 

combustibil fără accize(motorina 

Euro 5 sau echivalent si benzina 

fără plumb CO 95 sau echivalent) 

102.960,00 – 

102.960,00 

Procedura 

simplificata 

KASANDRA IMPEX S.R.L 

31.  Contract subsecvent Furnizare 

combustibil fără accize(motorina 

Euro 5 sau echivalent si benzina 

fără plumb CO 95 sau echivalent) 

51.480,00 Procedura 

simplificata 

KASANDRA IMPEX S.R.L 

32.  Acord cadru cu obiectul Furnizare 

combustibil auto(motorina Euro 

5) sub forma de bonuri valorice 

carburanț i(BVC-uri) 

413268.91,00 - 

413268.91,00 

Procedura 

simplificata 

LUKOIL ROMANIA 

33.  Contract subservient cu obiectul 

Furnizare combustibil 

auto(motorina Euro 5) sub forma 

de bonuri valorice 

carburanț i(BVC-uri) 

206.634,45 Procedura 

simplificata 

LUKOIL ROMANIA 

34.  Furnizare combustibili lichizi, 

fără accize, pentru nave, respectiv 

motorina Euro 5 sau echivalent si 

benzina fără plumb CO 95 sau 

echivalent 

51.480,00 Procedura 

simplificata 

KASANDRA IMPEX S.R.L 

35.  Furnizare măș ti de protecț ie, 

diverș i dezinfectanț i, ș ervetele 

umede dezinfectante de 

suprafeț e, mănuș i de unică 

19.990,00 Procedura 

simplificata 

S.C. INEDIT CLEAN 

TOTAL S.R.L. 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

folosinț ă nepudrate pentru 

Consiliul Județ ean Tulcea si 

Centrul Militar Județ ean Tulcea 

36.  Acord cadru - Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

26.512.439,40 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

37.  Contract subsecvent nr. 

245/25.06.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

1.487.384,14 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

38.  Contract subsecvent nr. 

270/21.07.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuală vară a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

112.081,64 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

39.  Contract subsecvent 

nr.324/04.09.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

86.848,27 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

40.  Contract subsecvent 

nr.362/05.10.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

57.907,60 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

41.  Contract subsecvent 

nr.420/09.12.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Vest, pentru 

perioada 2020-2023 

308.260,58 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

42.  Acord cadru - Lucrări de 

întreț inere multianuală vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Est, pentru 

perioada 2020-2023 

 

26.512.439,40 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

43.  Contract subsecvent nr. 

211/3.06.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Est, pentru 

perioada 2020-2023 

2.328.606,99 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

 

44.  Contract subsecvent nr. 

269/21.07.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Est, pentru 

perioada 2020-2023 

 

145.495,07 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

45.  Contract subsecvent 

nr.323/04.09.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Est, pentru 

perioada 2020-2023 

 

368.848,54 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

46.  Contract subsecvent 

nr.361/05.10.2020- Lucrări de 

întreț inere multianuala vara a 

reț elei de drumuri județ ene din 

județ ul Tulcea, zona Est, pentru 

perioada 2020-2023 

46.269,70 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

47.  Contract subsecvent 

nr.9/15.01.2020 - Servicii de 

deszăpezire pe timp de iarnă 

multianuală a reț elei de drumuri 

județ ene zona Vest din Județ ul 

Tulcea în perioada 2019 – 2022  

494.789,12 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

48.  Contract subsecvent 

nr.39/14.02.2020- Servicii de 

deszăpezire pe timp de iarnă 

multianuală a reț elei de drumuri 

județ ene zona Vest din Județ ul 

Tulcea în perioada 2019 – 2022- 

Servicii de deszăpezire pe timp de 

iarnă multianuală a reț elei de 

drumuri județ ene zona Vest din 

Județ ul Tulcea în perioada 2019 

– 2022 

 

317.840,14 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

49.  Contract subsecvent 

nr.100/28.02.2020- Servicii de 

deszăpezire pe timp de iarnă 

multianuală a reț elei de drumuri 

județ ene zona Vest din Județ ul 

Tulcea în perioada 2019 – 2022 

 

37.613,00 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

50.  Contract subsecvent nr. 

395/13.11.2020- Servicii de 

deszăpezire pe timp de iarnă 

multianuală a reț elei de drumuri 

județ ene zona Vest din Județ ul 

Tulcea în perioada 2019 – 2022 

 

290.273,08 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

51.  Contract subsecvent nr. 

451/30.12.2020- Servicii de 

deszăpezire pe timp de iarnă 

multianuală a reț elei de drumuri 

județ ene zona Vest din Județ ul 

Tulcea în perioada 2019 – 2022 

526.010,16 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

52.  Contract subsecvent 

nr.8/15.01.2020-  

Servicii de deszăpezire pe timp de 

iarnă multianuală a reț elei de 

drumuri județ ene zona Est din 

Județ ul Tulcea în perioada 2019 

– 2022 

411.261,12 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

53.  Contract subsecvent 

nr.40/14.02.2020 

 

317.840,14 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

54.  Contract subsecvent nr. 

99/28.02.2020 

 

38.910,00 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

55.  Contract subsecvent nr. 

394/13.11.2020 

 

290.273,08 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

56.  Contract subsecvent nr. 

450/30.12.2020 

526.010,16 licitaț ie 

deschisa 

SC MEGA EDIL SRL 

57.  Servicii de realizare si furnizare 

pliante de promovare a proiectului 

in cadrul activităț ii de 

vizibilitate, diseminare 

informaț ii pentru proiectul 

„Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul 

Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgăraș u Nou” 

2.900,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA SI 

PUBLICITATE S.R.L. 

58.  Servicii de realizare si publicare 

comunicate de presa in cadrul 

activităț ii de vizibilitate, 

diseminare informaț ii pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructura de transport 

regional pe traseul Traian-

1.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Total Inter Music S.R.L. 



30 
 

Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgăraș u Nou " 

59.  Servicii de masa in regim catering 

pentru manifestările organizate in 

data de 24 ianuarie 2020  

32.400,00 Cumpărare 

directă 

S.C. FALNIC S.R.L. 

60.  Servicii de întocmire a 

documentaț iilor cadastrale in 

vederea înscrierii adeverinț elor 

de nomenclatura stradala si adresa 

pentru bunurile imobile care 

aparț in domeniului public de 

interes județ ean, intabulare in 

cadastrul Cărț ilor Funciare nr. 

30482/Smârdan, 30392/Smârdan, 

30432/Smârdan si 

30458/Smârdan ș i înregistrare la 

Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara a acestor documentatii 

cadastrale 

4.240,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOPO SISTEM S.R.L. 

61.  Servicii de consultanț ă pentru 

managementul proiectului: 

„Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul 

Niculiț el si Turda-Sarichioi”  

129.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SPC ELITE 

CONSULTING S.R.L. 

62.  Publicare informaț ii relevante 

pentru Consiliul Județ ean 

Tulcea, conform ofertei 

înregistrate la Consiliul județ ean 

Tulcea sub nr. 2560/20.02.2020 si 

a caietului de sarcini ataș at. 

Valoarea totală a contractului este 

orientativă, achizitorul va 

transmite comenzi în baza 

contractului ori de câte ori va fi 

nevoie, iar plăț ile se vor efectua 

pentru serviciile efectiv prestate, 

după transmiterea facturii de către 

prestator. 

33.567,40 Cumpărare 

directă 

S.C. DELTA S.A. 

63.  Servicii de informare a 

cetăț enilor cu privire la 

activitatea Consiliului Județ ean 

Tulcea prin intermediul unui post 

de radio local 

9.440,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Mediaset International 

S.R.L. 

64.  Servicii de expertiza tehnica 

externa in cadrul proiectului: 

"Infrastructura de sănătate 

transfrontaliera", Programul 

Operaț ional Comun Romania- 

Ucraina 2014-2020 

39.915,96 Cumpărare 

directă 

S.C. LEXEXPERT AUDIT 

SRL S.R.L. 
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65.  Achiziț ionarea de hărț i ale 

Județ ului Tulcea, Deltei Dunării 

ș i Munț ii Măcinului  

67.710,00 Cumpărare 

directă 

S.C. 

SCHUBERT&FRANZKE 

S.R.L. 

66.  Servicii de asistenta tehnica - 

dirigenț ie de ș antier pentru 

proiectul "Modernizare pod pe DJ 

222H, Intersecț ie DN 22D-

Turcoaia, km 2+445" 

8.800,00 Cumpărare 

directă 

MORUZI CATALIN P.F. 

67.  Servicii de asistenta tehnica si 

mentenanț ă pentru perioada 

aprilie-decembrie 2020, ce 

cuprinde: Asistenț ă tehnică ș i 

mentenanț ă legislativă, 

managementul documentelor 

(registratură), asistenț ă tehnică 

Portal Consiliul Județ ean Tulcea 

+ Monitorul Oficial Local si 

asistenta tehnica si mentenanț ă 

legislativă aplicaț ie resurse 

umane ș i salarizare. 

35.100,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Prosoft++ S.R.L. 

68.  Mentenanț ă aparat de 

înș tiinț are-alarmare F1001A 

PENTRU ISU DELTA TULCEA  

1.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Electromagnetica 

Service S.R.L. 

69.  Furnizare produse de protocol 

conform ofertei înregistrată la 

registratura Consiliului Județ ean 

Tulcea nr. 4014/19.03.2020 si a 

caietului de sarcini nr. 

3463/10.03.2020 

34.917,70 Cumpărare 

directă 

S.C. LIDAS S.R.L. 

70.  PACHET BIROTICA, proiect 

"Soluț ii administrative moderne 

- dezvoltarea si implementarea de 

proceduri si mecanisme 

simplificate in sprijinul 

cetăț enilor in cadrul Consiliului 

Județ ean Tulcea", 

conform ofertei înregistrate la 

Consiliul Județ ean Tulcea sub 

nr. 5404/09.04.2020 

3.941,65 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

71.  Furnizare materiale funcț ionale 

(articole pentru instalaț ii 

sanitare, articole feronerie, 

vopsele, materiale electrice, etc.) 

conform ofertei de preț  

înregistrată la registratura 

Consiliului Județ ean Tulcea cu 

nr. 4974/03.04.2020. 

33.393,96 Cumpărare 

directă 

ELECTRO - SANITAS 

S.R.L 
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72.  Pachete spălat autoturisme 

interior+exterior berine si jeep 

pentru 12 luni 

20.062,56 Cumpărare 

directă 

S.C. VALBERTO S.R.L. 

S.R.L. 

73.  Servicii de informare si 

publicitate pentru proiectul 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital Boli Contagioase Tulcea” 

8.350,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA SI 

PUBLICITATE S.R.L. 

74.  Servicii de publicitate, respectiv 

machetare, furnizare si montare 

panouri temporare si panouri 

(placi) permanente in cadrul 

activitatii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul Modernizare 

infrastructura de transport 

regional pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Daeni-

Fagarasu Nou” 

115.500,00 Cumpărare 

directă 

PUBLIZONE SRL 

75.  Servicii de asigurare anuala 

facultativa(CASCO) si asigurare 

obligatorie de raspundere 

civila(RCA) auto si navala  

36.280,58 Cumpărare 

directă 

S.C. Asigurarea Romaneasca 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE GROUP S.A. 

76.  PACHET HARTIE SI CARTON 

PENTRU IMPRIMANTE, 

conform ofertei inregistrate la 

Consiliul judetean Tulcea sub nr. 

6117/27.04.2020 

67.642,70 Cumpărare 

directă 

S.C. CRALY BIROTICA 

S.R.L. 

77.   Furnizare tunel de dezinfectare 

acces auto 

43.814,00 Cumpărare 

directă 

S.C. EUROCOOLING S.R.L. 

78.  Servicii de transmisie TV 

integrală, în direct, a ș edinț elor 

plenului Consiliului Județ ean 

Tulcea, conform ofertei 

inregistrate la CJTulcea sub nr. 

6331/30.04.2020 

53.445,60 Cumpărare 

directă 

AGORA MEDIA SRL 

79.  Servicii vulcanizare autovehicule 

cu janta15 si 16, conform 

caietului de sarcini atasat. 

Numarul serviciilor este 

orientativ, achizitorul va trimite 

comenzi in baza contractului, ori 

de cate ori va fi nevoie. 

13.536,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SANIMAR S.R.L. 

80.  Furnizare rechizite ș i produse de 

papetărie pentru Consiliul 

Județ ean Tulcea, Centrul Militar 

Județ ean Tulcea, Inspectoratul 

pentru Situaț ii de Urgenț ă 

“Delta” al județ ului Tulcea, 

Structura Teritorială pentru 

65.773,34 Cumpărare 

directă 

S.C. TOTAL STORE PLUS 

S.R.L. 
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Probleme Speciale al județ ului 

Tulcea,conform ofertei 

inregistrate la Consiliul Judetean 

Tulcea sub nr. 5588/13.04.2020 

81.  Servicii de modificare website 

Consiliul Județ ean Tulcea 

conform ofertei inregistrate la 

CJTulcea nr. 5539/13.04.2020  

17.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Prosoft++ S.R.L. 

82.  Servicii de consultanta pentru 

managementul proiectului 

„Punerea in valoare a 

potentialului istoric prin 

restaurarea si conservarea 

obiectivului Farul Vechi Sulina, 

Judetul Tulcea”  

59.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ECOTUR INDUSTRIES 

S.R.L. 

83.  Servicii de mentenanta software 

ArcGIS Desktop Standard Single 

Use License, conform ofertei 

ED1205201W din data de 

12.05.2020. 

13.100,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ESRI ROMANIA S.R.L. 

84.  SERVICII MEDICINA MUNCII, 

conform ofertei inregistrate la 

CJTulcea sub nr. 8244/09.06.2020 

12.940,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ROMEDIS-LAB S.R.L. 

85.  Servicii de transport ponton 

dormitor si ponton de acostare din 

dana faleză ș i demontare si 

transport pasarele, 

8.500,00 Cumpărare 

directă 

COMPLEX DELTA SRL 

86.  Furnizare telefon Cisco Wireless 

IP Phone 8821 World mode, 

battery, power cord, power 

adapter 1 buc, Garantie Cisco 60 

luni 1 buc si baterie externa Cisco 

Wireless IP Phone 8821 Battery 

ONLY 1 buc 

7.118,72 Cumpărare 

directă 

S.C. TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A. 

87.  Servicii de audit privind 

,,Modernizarea portului Tulcea de 

la Mm 38 + 1530 la Mm 38 + 

800” 

69.600,00 Cumpărare 

directă 

SC TAHO SRL 

88.  Servicii de telefonie mobila si 

transfer date pentru o perioada de 

24 luni  

105.016,80 Cumpărare 

directă 

S.C. VODAFONE 

ROMANIA S.A. S.R.L. 

89.  Decolmatarea canalului aferent 

Amenajarii piscicole Iazurile-

Ferma3, pe o lungime de 

aproximativ 2,2 km, conform 

ofertei nr. 9096/24.06.2020 

66.524,37 Cumpărare 

directă 

OPTIM SERV 2005 S.R.L. 

90.  Servicii de realizare si de livrare 

vouchere de vacanta pe suport 

electronic pentru salariatii CJT 

0,01 Cumpărare 

directă 

S.C. UP ROMANIA S.R.L. 
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91.  Servicii de publicare comunicate 

de presa si realizare spoturi TV in 

cadrul proiectului: "EFIGE - 

Ansamblu 

transfrontalier.Confluente de 

patrimoniu la Dunare" 2 

SOFT/2.1/64, Programul 

Operational Comun Romania-

Ucraina 2014-2020 

7.468,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

92.  Servicii de verificare a 

documentatiilor tehnice aferente 

obiectivului de investitii 

"Modernizare si extindere Scola 

Gimnaziala Speciala nr.14 

Tulcea" 

9.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. AMACONS 

PROACTIV S.R.L. 

93.  Servicii de verificare a 

documentatiilor tehnice aferente 

obiectivului de investitii 

"Modernizare podet DJ222L, 

Intersectie DN22D - Carcaliu, km 

1+732" 

2.000,00 Cumpărare 

directă 

SC CPV Project SRL 

94.  Furnizare consumabile pentru 

imprimante, multifunctionale, 

copiatoare si fax-uri  

109.196,55 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 

95.  Echipamente IT&C si multimedia 

necesare implementarii 

proiectului "EFIGE - 

ANSAMBLU 

TRANSFRONTALIER. 

CONFLUENTE DE 

PATRIMONIU LA DUNARE" 

41.384,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PIC SOFT SRL 

96.  Materiale consumabile in cadrul 

proiectului "Infrastructura de 

sanatate transfrontaliera", 

Program Operational Comun 

Romania-Ucraina 2014-2020 

3.854,55 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR OFFICE 

SRL S.R.L. 

97.  Servicii de asistenta tehnica - 

dirigentie de santier pentru 

proiectul „Modernizare podet pe 

DJ222L, Intersectie DN22D – 

Carcaliu, km 1+732” 

5.400,00 Cumpărare 

directă 

MORUZI CATALIN P.F. 

98.  Echipament IT&C – Sistem de 

traducere simultana trilingv(RO, 

UA, ENG) in cadrul proiectului: 

„EFIGE – Ansamblu 

transfrontalier. Confluente de 

patrimoniu la Dunare” 

2SOFT/2.1/64, Programul 

Operational Comun Romania - 

Ucraina 2014-2020, 

36.600,00 Cumpărare 

directă 

S.C. GBC EXIM S.R.L. 
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99.  Licenta software (antivirus) multi-

device, utilizabila pe 15 

dispozitive, in cadrul proiectului 

"Infrastructura de sanatate 

transfrontaliera", Program 

Operational Comun Romania-

Ucraina 2014-2020 

1.050,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ACEBIT S.R.L. 

100.  SERVICII DE REPARATII SI 

INTRETINERE COPIATOARE 

SI FAX-URI SI FURNIZARE 

PIESE DE SCHIMB 

COPIATOARE 

37.815,00 Cumpărare 

directă 

S.C. BIROTICA-SERVICE 

S.R.L. 

101.  Lucrari de relocare retea de 

alimentare cu energie electrica 

portul Tulcea 

31.941,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ENERGY GROUP 

S.R.L. 

102.  2 Kit-uri pentru semnatura 

electronica cu valabilitate 3 ani 

pentru utilizatorii Comș a 

Luminiț a ș i Conduleț  Silvia 

840,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CERTSIGN S.A. 

103.  Servicii de verificare a 

documentatiilor tehnice aferente 

obiectivului de investitii 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital TBC Tulcea” 

6.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ALL PLAN PROJECT 

S.R.L. 

104.  Servicii de verificare a 

documentatiilor tehnice aferente 

obiectivului de investitii 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital Boli Contagioase Tulcea” 

6.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ALL PLAN PROJECT 

S.R.L. 

105.  Furnizare autoturism prin 

PROGRAMUL DE 

STIMULARE A ÎNNOIRII 

PARCULUI AUTO NAȚ IONAL 

PE ANUL 2020 pentru Consiliul 

Judetean Tulcea 

74.103,74 Cumpărare 

directă 

S.C. STAR SERVICE S.A. 

106.  Furnizare piese de schimb pentru 

echipamente de calcul 

(calculatoare, laptopuri) pentru 

Consiliul Judetean Tulcea, 

Centrul Militar Judetean si 

Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta „Delta” al Judetului 

Tulcea, pentru 12 luni 

34.117,67 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

107.  Servicii de preluare deș euri 

reprezentând tonerele consumate 

de la imprimante 

1.050,00 Cumpărare 

directă 

Cumpărare 

directă 

S.C. JT GRUP S.R.L. 

108.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentatie de avizare a 

Lucrarilor de Investitii la 

120.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TEHNO-EDIL AMF 

S.R.L. 
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obiectivul "Modernizare 

infrastructura de transport 

regional pe traseul DN22E-

Grindu" 

109.  Servicii de acces platformă 

electronică în vederea optimizării 

evidenț ei dosarelor Consiliului 

Județ ean Tulcea aflate pe rolul 

instanț elor de judecată, pentru o 

perioada de 12 luni, pentru 7 

utilizatori 

3.248,00 Cumpărare 

directă 

S.C. WISE EASY SUPPORT 

S.R.L. 

110.  Furnizare si punere in functiune 

echipament Cisco Aironet 

Mobility Express 1850 Series 

3.565,38 Cumpărare 

directă 

S.C. TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A. 

111.  Servicii proiectare, avizare, 

montare instalatie gaz,furnizarea 

centralelor termice de apartament 

dimensionate corespunzator 

pentru incalzirea cel putin a suprf 

de 64,26 mp/apartament, 

montarea acestora la instalatia 

termica a apartamentelor 

47.630,25 Cumpărare 

directă 

S.C. ROVISAL S.R.L. 

112.  Servicii de formare profesionala-

curs de instruire a personalului 

din Consiliul Judetean Tulcea 

24.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. OK SERVICE 

CORPORATION S.R.L. 

113.  Servicii de mentenanta a site-ului 

Centrului Naț ional de Informare 

ș i Promovare Turistică Tulcea 

pentru o perioada de 3 luni 

1.248,00 Cumpărare 

directă 

S.C. EST COMPUTERS 

S.R.L. 

114.  Servicii de machetare, prelucrare 

grafica si realizare catalog pentru 

expozitia/concurs a profesorilor 

Liceului de Arte "George 

Georgescu" si a invitatilor 

acestora - Bienala "Constantin 

Gavenea" 

17.000,00 Cumpărare 

directă 

SC GAMPLAN VISION 

SRL 

115.  Servicii de supraveghere 

arheologica (pentru demolare 

corpuri de caldire) in cadrul 

obiectivului de investitie 

"Modernizare si extindere Scoala 

gimnaziala speciala nr.14 Tulcea" 

300,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI ECO-

MUZEALE GAVRILA 

SIMION 

116.  Servicii de informare si 

publicitate pentru proiectul 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital TBC Tulcea” 

8.375,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PUBLIZONE S.R.L. 

117.  Servicii de colectare, transport ș i 

neutralizare a animalelor moarte, 

provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de 

82.800,00 Cumpărare 

directă 

SC CAZACIOC & CO SRL 
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animale, de pe raza județ ului 

Tulcea 

118.  Servicii de service si intretinere a 

agregatului de preparare apa racita 

si ventiloconvectoare in sediul 

Consiliului Judetean Tulcea 

11.623,00 Cumpărare 

directă 

SUPER KLIMA 

INSTALATII SR.L. 

119.  Servicii de informare si 

publicitate pentru proiectul 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital TBC Tulcea”  

8.375,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PUBLIZONE S.R.L. 

120.  Furnizare viniete pentru diferite 

categorii de autovehicule 

60.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PUBLIZONE S.R.L. 

121.  Servicii de cercetare arheologica 

in cadrul obiectivului de investitie 

"Modernizare si extindere Scoala 

gimnaziala speciala nr.14 Tulcea" 

600,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI ECO-

MUZEALE GAVRILĂ 

SIMION 

122.  Servicii de comunicare si 

vizibilitate in cadrul proiectului 

EFIGE prin materiale de 

promovare 

47.419,56 Cumpărare 

directă 

S.C. 2C MEDIA GRUP 

S.R.L 

123.  Servicii de instalare/demontare a 

sistemului de iluminat festiv 

pentru sediul administrativ al 

Județ ului Tulcea - Consiliului 

Județ ean Tulcea 

13.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. FLASH LIGHTING 

SERVICES S.A. 

124.  Servicii de asistenta tehnica din 

partea dirigintelui de santier la 

obiectivul de investitii 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– Spital Boli Contagioase Tulcea” 

125.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ADRASIST CONSULT 

S.R.L. 

125.  Servicii de verificare periodica, 

reincarcare, reparare, inlocuire 

piese defecte pentru stingatoarele 

aflate in dotarea sediului 

administrativ al Judetului Tulcea 

– Consiliul Judetean Tulcea, str. 

Pacii, nr. 20 (inclusiv spatii 

arhiva, garaje auto si nave, 

C.N.I.P.T) si Hotel Casa Albastra 

Tulcea, str. Portului, zona lac 

Ciuperca 

1.469,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MAR-INA-

PRODPREST S.R.L. 

126.  “Servicii de reevaluare a unor 

active corporale de natura 

constructiilor si terenurilor aflate 

in patrimoniul Consiliului 

Judetean Tulcea, de catre un 

expert evaluator autorizat” 

8.000,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. OHMT A.CARMEN-

LAURA-EVALUATOR 
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Nr.  

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Procedura de 

achiziț ii 

publice 

folosită 

Denumirea câș tigătorului 

127.  Servicii de audit financiar 

necesare proiectului "Facilitati de 

acostare pentru nave mici si 

ambarcatiuni in municipiul 

Tulcea-zona faleza" 

8.500,00 Cumpărare 

directă 

SC TAHO SRL S.R.L. 

128.  Servicii de asistenta tehnica din 

partea dirigintelui de santier la 

obiectivul de investitii 

„Eficientizare energetica a cladirii 

– SpitalTBC Tulcea”  

125.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ADRASIST CONSULT 

S.R.L. 

129.  Leasing financiar lei Dacia Logan 

SL BlueLine - ISU DELTA 

TULCEA 

59.454,91 Cumpărare 

directă 

I.F.N. RCI Leasing Romania 

IFN S.A. 

130.  Servicii de reparare ș i 

mentenanț ă a senzorilor de 

incendiu ș i fum din sediul 

Consiliului Județ ean Tulcea, 

pentru 12 luni 

12.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. GARANT SECURITY 

ALL S.R.L. 

131.  Servicii de asistenț ă tehnică ș i 

mentenanț ă legislativă, 

managementul documentelor 

(registratură), asistenț ă tehnică 

ș i mentenanț ă legislativă 

aplicaț ie resurse umane ș i 

salarizare, asistenț ă 

tehnică Portal Consiliului 

Județ ean Tulcea ș i Monitorul 

Oficial Local 

49.140,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Prosoft++ S.R.L. 

 

 

3. Informaț ii privind litigiile în care este implicată instituț ia 

 

Situaț ia litigiilor, a numărului de litigii aflate pe rolul instanț elor de judecată, precum ș i 

numărul cauzelor pierdute/câș tigate în cursul anului 2020, este următoarea: 

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanț elor de judecata este 233; 

o Numărul de cauze câș tigate este 55; 

o Numărul de cauze pierdute este 15; 

o Numărul dosarelor ce sunt în curs de soluț ionare este 163. 

   

4. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județ ean Tulcea constituie Anexa nr. 

1 a prezentului Raport. 

 

Informaț ii privind managementul resurselor umane: 

 

a) Totalul posturilor vacante la 31.12.2020 este de 20, din care: 

 

 2 funcț ii de demnitate publică 

 2 posturi de vicepreș edinte la Consiliul Județ ean Tulcea; 
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 1 post de conducere 

 1 post de director executiv adjunct la Direcț ia Urbanism Ș i Amenajarea Teritoriului. 

 

 17 posturi de execuț ie 

 1 post de funcț ionar public la Serviciul Administraț ie Publică Locală; 

 1 post de funcț ionar public la Serviciul Accesare Fonduri Externe; 

 1 post la Manager Public; 

 3 posturi de funcț ionari publici la Serviciul Managementul Proiectelor de Lucrări 

Publice; 

 2 posturi de funcț ionari publici la Urbanism, Autorizare ș i Inspecț ie Urbană; 

 1 post de funcț ionar public la Amenajarea Teritoriului; 

 1 post de funcț ionar public la Autoritatea Județ eană de Autorizare Transport Public; 

 1 post de funcț ionar public la Serviciul Buget, Finanț e Contabilitate; 

 1 post de funcț ionar public la Biroul Venituri; 

 1 post de funț ionar public la Compartiment Cultură Culte 

 2 posturi de funcț ionari publici la Biroul C.N.I.P.T.; 

 1 post de funcț ionar public la Serviciul Contencios ș i Asistenț ă Juridică; 

 1 post de funcț ionar public la Compartiment Informatică; 

b)     informaț ii despre fluctuaț ia de personal în anul 2020: 

         -12 persoane angajate; 

         - 10 persoane plecate; 

c)        numărul de funcț ii de conducere exercitate temporar în anul 2020:  

d)       venitul mediu net, inclusiv diferitele sporuri: 5547 lei/2020. 

 

În anul 2020 în aparatul de specialitate al Consiliului Județ ean Tulcea au fost organizate un 

număr de 8 concursuri, din care:  

    - 5 concursuri de recrutare; 

    - 2 concursuri de promovare în grad; 

                -1 concurs de promovare pe studii superioare. 

 

        Date contact structuri interne: 

 

 Cabinet  Preș edinte – tel.0240502200 

 Cabinet vicepreș edinte Victor Tarhon – tel.0240502202 

 Cabinet vicepreș edinte Mihai Huleni - tel.0240502201 

 Cabinet administrator public  – tel.0240502204 

 Secretarul general al județ ului Tulcea, Marius Cristi Mihai– tel.0240502207 

 Arhitectul ș ef al județ ului, Cristian Ionescu Preotu – tel.0240502217 

 Direcț ia Investiț ii, Fonduri Externe ș i Managementul proiectelor – tel.0240502238 

o Serviciul accesare fonduri externe - tel.0240502230 

o Serviciul managementul proiectelor de lucrări publice – tel.0240502228/227 

o UIP-SMID – tel.0240502227/228 

o Monitorizare servicii comunitare de utilităț i publice - tel.0240502227/228 

o Mediu 

 Direcț ia Urbanism ș i Amenajarea Teritoriului - tel.0240502217 

o Amenajarea teritoriului – tel.0240502250 

o Urbanism, autorizare ș i inspecț ie urbană – tel.0240502220/221 
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o Autoritatea județ eană de autorizare transport public  

o GIS – tel.0240502250 

 Direcț ia Economică, Buget, Finanț e ș i Administrativ – tel.0240502252 

o Serviciul Buget, Finanț e ș i Contabilitate -  tel.0240502255/256 

o Biroul Venituri – tel.0240502257/258 

o Compartiment Cultură, Culte 

o Compartiment Sănătate– tel.0240502257/258 

o Compartiment Administrativ 

 Direcț ia de Turism ș i Mijloace de Transport  

o Biroul C.N.I.P.T. – tel.0240519055 

o Secț ia Muncitori Auto ș i Navală 

 Compartiment Sănătatea ș i Securitatea Muncii - 

 Serviciul Comunicare, Relaț ii Externe. Anticorupț ie ș i Promovarea Județ ului – 

tel.0240502211/208/209 

 Compartiment Audit Intern - tel.0240502261 

 Serviciul Administraț ie Publică Locală – tel.0240502210/272a 

 Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Evidenț ă Funcț ii Publice- tel.0240502253/254/267 

 Serviciul Contencios ș i Asistenș ă Juridică – tel.0240502217/222/223 

 Compartimentul Guvernanț ă Corporativă – tel.024050260 

 Biroul Achiziț ii Publice – tel.0240502235/236 

 Manager public 

 Compartiment Gestionarea ș i Dezvoltarea Domeniului Public – tel.0240502213 

 Compartiment Informatică – tel.0240502224 

 Compartiment Registratură ș i Relaț ii Publice – tel.0240502275 

 

 

V. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

1. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările ș i 

completările ulterioare 

 

La nivelul Consiliului Județ ean Tulcea, în anul 2020 au fost înregistrate 35 de cereri privind 

informaț ii de interes public.  

Cererile formulate au fost soluț ionate în termen.  

Totodată, s-a procedat la: 

-  afiș area tuturor informaț iilor de interes public la avizierul instituț iei;  

- informarea cetăț enilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituț iei noastre, a 

instituț iilor subordonate, cât ș i a celorlalte instituț ii publice din județ ; 

- gestionarea Telefonului Cetăț eanului. 

 

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport este prezentată evaluarea implementării Legii nr. 

544/2001, potrivit prevederilor art. 27, al. 1 din H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaț iile de interes 

public, cu modificările ș i completările ulterioare. 

 

2. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată 
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Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Județ ean Tulcea au fost supuse dezbaterii 

publice, ș edinț ele au fost publice ș i s-au desfăș urat în prezenț a reprezentanț ilor presei locale.  

Raportul anual privind transparenț a decizională, întocmit potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenț a decizională în administraț ia publică, republicată, constituie Anexa 3 a 

prezentului raport. 

 

3. Informaț ii despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituț ii 

publice, mediul de afaceri, participări în asociaț ii internaț ionale, înfrăț iri) 

 

3.1. Parteneriate cu alte instituţii publice 

 

  În condiț iile restricț iilor impuse de pandemia SARS-CoV-2, în anul 2020, majoritatea 

activităţilor culturale/sportive/educative de importanţă judeţeană, naţională şi internaţională au fost 

transferate în mediul online. Totuș i, în vederea organizării unor astfel de activităț i atât în perioada 

anterioară pandemiei, cât ș i în perioada relaxării restricț iilor impuse de pandemie, Consiliul Judeţean 

Tulcea a fost implicat în parteneriate alături de Primăria Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de Arte 

„George Georgescu” din Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Clubul Sportiv 

Municipal Danubiu. 

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: manifestări dedicate 

Zilei de 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, concursuri şcolare, Concursul naţional de proiecte 

„Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”, Concursul Naţional de Acuarelă „Constantin Găvenea”, 

Expoziț ia de Lucrări Plastice, Concursul „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”, precum ș i activităț ile 

organizate de secț iile Clubului Sportiv Municipal Danubiu (cantonament, participare la competiț ii). 

De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Tulcea, Consiliul 

Judeţean este membru, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale de nivel local sau regional, în 

structuri precum: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos”, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a Serviciului de Apă şi 

Canalizare din judeţul Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de Deşeuri 

Menajere, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, Asociaţia de 

Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, 

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, Asociaț ia de Management al 

Destinaț iei Turistice Delta Dunării.  

 

 3.2.  Relaţia cu mediul de afaceri 

 

Dezvoltarea relaț iilor cu mediul de afaceri din zonă a constituit mereu o prioritate pentru 

Consiliul Județ ean Tulcea. Instituț ia noastră a dezvoltat de-a lungul timpului o bună cooperare cu 

Camera de Comerț , Industrie ș i Agricultură a județ ului Tulcea ș i cu alte instituț ii, alături de care a 

organizat acț iuni de promovare economică a județ ului.  

Odată cu înființ area Asociaț iei de Management al Destinaț iei Turistice Delta Dunării  au fost 

derulate anumite acț iuni ce au dus la o creș tere importantă a numărului de turiș ti din județ ul Tulcea. 

Pentru a menț ine o relaț ie deschisă cu mediul de afaceri, în toamna anului 2020, Consiliul 

Județ ean Tulcea a beneficiat de prezenț a la Tulcea a Excelenț ei Sale Ambasadorul Extraordinar ș i 

Plenipotenț iar al Republicii Turcia în ț ara noastră. 

În cadrul întâlnirii la care a participat ș i preș edintele Asociaț iei Oamenilor de Afaceri Turci în 

România, s-a vorbit despre bunele relaț ii diplomatice dintre cele două state ș i s-a propus extinderea 
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colaborării dintre județ ul nostru ș i statul turc, în sensul realizării unor parteneriate  pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri, în special în domeniul turismului. 

 

3.3.  Relaț ii de cooperare internaţionale 

 

Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este reprezentat de alinierea relaţiilor externe 

ale judeţului Tulcea la obiectivele majore ale politicii externe naţionale. Identificarea unor tendinţe 

comune de dezvoltare şi cooperare, reprezentarea intereselor locale la nivel extern, conduc la întărirea 

capacităţii aşezărilor din judeţ de a face faţă concurenţei cu regiunile învecinate. Dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat ale Consiliului Judeţean Tulcea cu structuri similare din alte state este îndreptată către 

creşterea şi consolidarea capacităţii administraţiei publice judeţene de accesare a fondurilor europene şi 

de preluare/diseminare a bunelor practici în domeniul serviciilor publice locale, al dezvoltării 

infrastructurii, al turismului, al dezvoltării regionale durabile, în general. 

 

Relaț ia cu Suzhou, China 

  

Una dintre cele mai vechi relaț ii de cooperare pe care o derulează Consiliul Județ ean Tulcea cu 

un partener extern datează din anul 1995, când la data de 20 septembrie, a fost semnat la Suzhou 

Protocolul de Înfrăț ire dintre județ ul Tulcea din România ș i Municipalitatea din Suzhou - China. 

Acesta a fost primul pas al colaborării fructuoase dintre cele două unităț i administrativ-teritoriale. 

Cooperarea dintre cele două regiuni a continuat cu schimburi de experienț ă în domeniul socio-cultural 

ș i educational, în domeniul medical, dar ș i economic. 

În contextul pandemic al anului 2020, cele două părț i s-au susț inut reciproc în perioada de criză 

de la începutul pandemiei SARS-CoV-2, când aprovizionarea cu materiale sanitare a fost foarte dificilă. 

Astfel, prin Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Județ ean Tulcea ș i Crucea Roș ie Română, Filiala 

Tulcea, s-a reuș it achiziț ionarea de măș ti medicale, destinate protecț iei împotriva infecț iei cu 

coranavirus pentru populaț ia din Suzhou. 

 Parteneriatul a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul județ ean, ca urmare a solicitării 

Municipalităț ii Suzhou, care a comunicat faptul că activitatea economică ș i administrativă a fost 

paralizată din cauza apariț iei cazurilor de infectare cu coronavirus.  

Ulterior, gestul Consiliului Județ ean Tulcea a fost întors de către partenerii chinezi, la începutul 

lunii aprilie 2020 un transport de măș ti de protecț ie donate de Municipalitatea Suzhou, China ajunând 

la Tulcea. Ele au fost distribuite cu prioritate către personalul medical ș i cei implicaț i în prima linie a 

luptei împotriva noului coronavirus, respectiv Spitalului Județ ean de Urgenț ă Tulcea, Direcț iei 

Generale de Asistenț ă Socială ș i Protecț ia Copilului Tulcea, Inspectoratul de Poliț ie Județ ean 

Tulcea, Inspectoratul Județ ean de Jandarmi Tulcea ș i Inspectoratul pentru Situaț ii de Urgenț ă Delta 

Tulcea. De asemenea, o parte din acestea au fost direcț ionate ș i către instituț iile direct subordonate 

Consiliului Județ ean Tulcea. 

În toată această perioadă de criză, Consiliul Județ ean Tulcea a menț inut legătura cu Ambasada 

Chinei, care ș i-a manifestat tot sprijinul în ceea ce priveș te venirea la Tulcea a doi medici biologi, un 

mare ajutor în ceea ce priveș te efectuarea analizelor pentru Covid-19, dar ș i în ceea ce priveș te 

identificarea unor furnizori pentru echipamente medicale specifice. 

 Pentru a evidenț ia cele mai importante repere  ale colaborării dintre cele două unităţi 

administrativ-teritoriale, în septembrie 2020 a fost organizat concursul  „Tulcea-Suzhou, drumul 

prieteniei”. Demersul a vizat atât marcarea celor 25 de ani de colaborare cât ș i promovarea  relaţiilor 

externe iniţiate şi menţinute de Consiliul Judeţean, în numele cetăţenilor judeţului Tulcea. 

50 de elevi tulceni au înscris lucrări la secț iunile Eseu ș i Arte Plastice, o parte din creaț ii fiind 

folosite ulterior pentru ilustrarea unor materiale de promovare a județ ului. 
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Concursul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Ș colar Județ ean Tulcea ș i s-a bucurat de 

o apreciere deosebită din partea Municipalităț ii Suzhou, care a contribuit  la fondul de premiere al celor 

mai bune echipe. 

 

Relaț ia cu Departamentul Aveyron, Franț a 

 

Relaț ia Județ ului Tulcea cu Departamentul Aveyron a fost iniț iată în urma realizării a trei 

misiuni la Tulcea în perioada 1991-1992. De-a lungul anilor, parteneriatul a evoluat, cunoscând mai multe 

etape, de la acț iuni caritabile ș i schimburi culturale, la participări la evenimente comune 

internaț ionale.  

Parteneriatul s-a dezvoltat an după an, iar sfera domeniilor comune de interes s-a lărgit. Având în 

vedere acț iunile derulate la nivel national, în cadrul sezonului România-Franț a, în anul 2018 au fost 

reactivate liniile de cooperare Tulcea – Aveyron ș i s-au derulat mai multe acț iuni ș i proiecte comune. 

În luna ianuarie a anului 2020, la propunerea Consiliului Departamental Aveyron, s-au făcut 

primele demersuri pentru realizarea unui proiect sportiv în domeniul fotbalului. Astfel, în luna februarie 

2020, Consiliul Județ ean Tulcea ș i-a exprimat intenț ia de a implementa împreună cu partea franceză 

proiectul ,,Schimb sportiv internaț ional între tineri francezi din Aveyron ș i tineri români din județ ul 

Tulcea”, în cadrul Acordului de Cooperare reînnoit în data de 4 iunie 2018 la Tulcea. Proiectul se înscrie 

în cadrul apelului de Proiecte Jeunesse VI al Ministerului Europei ș i al Afacerilor Externe din Franț a. 

 

3.4.  Participarea la asociaț ii internaț ionale 

 

Conferinț a Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

 

  Consiliul Județ ean Tulcea este membru în Conferinț a Regiunilor Periferice Maritime ale 

Europei, reprezentând interesele României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internaț ional de 

colaborare regională, activând în cadrul Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre.  

În toamna anului 2020, o delegaț ie reprezentând Consiliul Județ ean Tulcea a participat, online, la 

întrunirea plenară a Biroului Politic al Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre (CBMN), din cadrul 

Conferinț ei Regiunilor Periferice Maritime (CRPM). Ordinea de zi a întâlnirii a inclus o sesiune 

administrativă, în cadrul căreia au fost luate în discuț ie următoarele repere: ratificarea noilor membri ai 

Biroului Politic al Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre, modificarea regulamentului de procedură 

precum ș i chestiuni de ordin financiar.  

De  asemenea, în aceeaș i perioadă, conducerea Consiliului Județ ean Tulcea, prin preș edintele 

Comisiei Balcanice ș i a Mării Negre, a fost prezentă la lucrările Adunării Generale a Conferinț ei 

Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM). Desfăș urată online, întâlnirea reprezentanț ilor 

regiunilor membre ale CRPM s-a axat pe criza declanș ată în Europa ș i în afara ei de efectele raspândirii 

Covid-19, toț i vorbitorii prezentând situaț ia existentă la nivel regional precum ș i măsurile conjugate 

care se impun în vederea redresării economice, în beneficiul tuturor cetăț enilor statelor membre. 

  

 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) 

 

Prima Adunare Generală virtuală, Reuniunea Biroului ș i Forumul Eurodyssey au avut loc în 

perioada 19-20 noiembrie.  

În cadrul Adunării Generale, s-au anunţat planurile de organizare a unor formări pentru regiuni, 

pentru a beneficia de noile instrumente de finanț are ale UE. A fost adoptată structura revizuită a 
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organismelor ARE ș i s-au ratificat membrii Biroului ARE pentru perioada 2020-2022. De asemenea, s-

au adoptat o serie de elemente statutare cheie. 

Biroul ARE a adoptat, în unanimitate, două documente de poziț ie privind Obiectivele de 

Dezvoltare Sustenabilă ș i Digitalizarea.  

În conformitate cu propunerile Comitetului Executiv, Biroul a decis să înființ eze un Grup Operativ 

pentru Climat, să înceapă lucrările Grupului Operativ pentru Mobilitate Sustenabilă ș i Conectivitate, 

precum ș i să reia activitatea Grupului Operativ pentru Democraț ie, ca priorităț i în 2021. 

 

Lucrul cu voluntari 
 

 Consiliul Județ ean Tulcea se implică activ în viaț a comunităț ii, susț inând activitatea 

organizaț iilor non-guvernamentale care activează în domeniul voluntariatului, prin intermediul 

finanț ărilor acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanț ărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităț i nonprofit de interes general, domeniul Cultură. 

De asemenea, Consiliul Județ ean Tulcea apelează la sprijinul voluntarilor în derularea unor 

manifestări publice cum sunt: 1 iunie – Ziua Internaț ională a Copilului, Ziua Dobrogei, Ziua Naț ională 

etc. 

În contextul pandemiei SARS-CoV-2, în anul 2020, restricț iile impuse au eliminat posibilitatea 

finanț ării ș i desfăș urării manifestărilor social culturale tradiț ionale, astfel încât nu a mai fost posibilă 

desfăș urarea unor activităț i în colaborare cu voluntarii tulceni. 

 

VI. LEGISLAȚ IE 

 

În cursul anului 2020, Consiliul Judeţean Tulcea a avut 9 iniţiative legislative, materializate în 

proiecte de acte normative, după cum urmează : 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 504.528,15 lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020,  pentru implementarea corespunzătoare a masurilor de prevenire a răspândirii 

COVID-19 ca urmare a instituirii carantinei in cartierul Bendea din oraș ul Babadag, 

judeţul Tulcea; 

2. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 1101,00 mii lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2019,  pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie in 

judeţul Tulcea; 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 397,00 mii lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2019,  pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie in 

judeţul Tulcea; 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 580,26 mii lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2019,  pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie in 

judeţul Tulcea; 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei 

M.Kogalniceanu, judeţul Tulcea; 

6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, 

judeţul Tulcea; 

7. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
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pentru finanţarea unor cheltuieli urgente necesare continuităţii serviciului public de 

distribuţie a agentului termic la nivelul Municipiului Tulcea, pentru sezonul de iarnă 

2020-2021; 

8. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 29.045,00 mii lei  din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2019, pentru finanţarea unor cheltuieli necesare funcț ionarii Direcț iei 

Generale de Asistenta Sociala si Protecț ia Copilului Tulcea pe anul 2020; 

9. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 9.400,00 mii lei  din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2019, pentru finanţarea unor cheltuieli necesare funcț ionarii Direcț iei 

Generale de Asistenta Sociala si Protecț ia Copilului Tulcea pe anul 2020. 

 


