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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA, PENTRU ANUL 2019 

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

completările ulterioare 

 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

 

Consiliul Judeţean Tulcea 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.  

Consiliul Județean Tulcea se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, 

autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluționarea 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. 

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. 

În plan regional și european, am militat în permanență pentru conjugarea eforturilor în implicarea 

autorităților locale și regionale în instituirea, implementarea și materializarea de programe și inițiative 

noi și viabile, cu impact teritorial benefic, atât pe partea de cooperare transfrontalieră, cât și în ceea ce 

privește parteneriatele regionale. 

Mai mult, maximizând absorbția de fonduri europene, în contextul implementării Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, județul Tulcea poate demonstra importanța 

apartenenței la un grup sau construcție europeană, cum este Comitetul Regiunilor și nu numai.  

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 

În conformitate cu art. 173 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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; 
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    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. 

      În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), 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 județean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului județean, 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 județean, 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 județean, 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; 
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    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; 

    o) dezvoltare rurală; 

    p) dezvoltare economică; 

    r) alte servicii publice stabilite prin lege. 

      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. 
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      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 Județean Tulcea a elaborat mai întâi Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului 

Tulcea pentru perioada 2014 – 2020. 

Ulterior, prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică al Ministerului 

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

Prin intermediul acestui proiect, specialiștii Consiliului Județean Tulcea, cu sprijinul experților 

specialiști ai Băncii Mondiale, au evidențiat atât cadrul strategic de referință, cât și modalitățile directe 

de finanțare ale proiectelor aflate pe teritoriul Deltei Dunării și vecinătatea acesteia cu ajutorul așa-

numitelor Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, care reprezintă mecanisme instituționale agreate 

pe deplin de către Comisia Europeană.  

Zona de acțiune a mecanismului ITI nu acoperă în proporție de 100% teritoriul județului Tulcea, ci 

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

de UAT-uri rurale (29 de UAT-uri din județul Tulcea și 4 UAT-uri din județul Constanța). Pe lângă cele 

38 de UAT-uri mai sunt asociate și cele două consilii județene: Tulcea și Constanța. 

Ambele documente programatice sunt punctul de plecare pentru activităţi pe termen scurt, mediu 

şi lung, care vizează implementarea de proiecte de investiții publice (de interes zonal sau regional), 

destinate conservării și reconstrucției ecologice din aria Rezervației Deltei Dunării, punerii în valoare a 

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

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

muncă,  creşterii accesului  la serviciile de bază: utilități, transport, sănătate, educație, pe scurt  

îmbunătățirii calității vieții populației 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 miliard 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 perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, România a exercitat primul său mandat la Președinția 

rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evoluții politice și 

dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii. 

Derulată sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană”, Președinția României la 

Consiliul Uniunii Europene s-a concentra pe identificarea de soluții care să reflecte deopotrivă interesele 

statelor membre și viziunea instituțiilor europene, răspunzând astfel idealului unei Europe solidare, unite 

și puternice. 

Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene sunt fundamentate pe imperativul 

coeziunii, declinat în cei patru piloni principali de acțiune:  

 Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate;  

 Europa siguranței; 

 Europa, actor global; 

 Europa valorilor comune. 

Calendarul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene a cuprins un număr important de 

reuniuni și evenimente de nivel sau cu componentă predominant tehnică, oficiale sau informale. Alături 

de Summit-ul informal de la Sibiu din 9 mai 2019, moment-cheie în care vor fi identificate liniile care 

vor ghida acțiunea Uniunii pe termen mediu, în scopul agreării viitoarei Agende Strategice a UE, 

numeroase evenimente informale organizate la nivel național au oferit oportunitatea evidențierii 
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avantajelor comparative ale României și a promovării viziunii naționale asupra evoluției anumitor 

politici europene. 

Pe parcursul celor șase luni de mandat, România a urmărit prin acțiunile sale consolidarea 

coeziunii și unității europene, ca premise ale avansării unui proiect european viabil.  

Astfel la nivel local, Consiliul Județean Tulcea s-a implicat activ în organizarea unor evenimente 

după cum urmează: 

 În data de 16 mai 2019, conferința internațională „Zilele Participării Naționale“, în organizarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 

Externe și Consiliul Județean Tulcea. La conferință au fost prezenți secretari și subsecretari de stat din 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Externe, directorul 

general adjunct DG Regio, prefectul județului, primari ai localităților din județul Tulcea, dar și oaspeți 

de peste hotare: coordonatorii Ariei prioritare SUERD 10 din Austria și Slovenia, stakeholderi din 

Austria, Serbia, Ucraina și Bulgaria. Conferința a fost organizată în contextul deținerii de către România 

a Președinției Consiliului Uniunii Europene și a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării, dorința inițiatorilor fiind ca platforma de discuție lansată la Tulcea și concluziile care 

vor rezulta din această conferință să sprijine implementarea țintelor și acțiunilor propuse pentru Aria 

Prioritară 10 a acestei Strategii a Dunării – Capacitate instituțională și cooperare. 

 În data de 12 iunie 2019, conferința „Strategia Dunării – instrument de dezvoltare economică“, 

organizată de Ministerul Turismului și Consiliul Județean Tulcea. La eveniment au fost prezenți 

secretari de stat din Ministerul Turismului și Ministerul Afacerilor Externe, directorul executiv al 

Organizației Mondiale a Turismului și reprezentanți ai ministerelor turismului din Bulgaria, Serbia, 

Croația și Grecia. Lucrările conferinței au cuprins o masă rotundă cu tema „Perspective de cooperare 

regională transnațională pentru dezvoltarea turismului riveran“, precum și un panel privind „Turismul 

riveran sustenabil, perspective: dezvoltare vs. conservare“, moderat de președintele Asociației de 

Management al Destinației Turistice Delta Dunării. 

 În data de 26 iunie 2019, Reuniunea directorilor generali din domeniul pescuit și acvacultură, 

organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul manifestărilor prilejuite de 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene alături de Consiliul Județean Tulcea. La eveniment 

au fost prezenți un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și 

guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Reuniunea a avut drept scop 

identificarea soluțiilor pentru ca acvacultura să reprezinte acel sector care va avea responsabilitatea de a 

prelua sarcina de pe umerii resursei naturale în activitatea de pescuit. Acvacultura are un rol important, 

în sensul creării de noi locuri de muncă, fiind un sector în creștere, care trebuie să răspundă nevoii din 

ce în ce mai mare de pește și produse din pește.  

 

4. Date de contact: 

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

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

II. POLITICI PUBLICE  

 

Având în vedere prioritățile stabilite prin documentele de politici publice mai sus menționate 

precum și misiune asumată, Consiliul Județean Tulcea a întocmit un portofoliu de proiecte pentru 

perioada 2014-2020, proiecte ce pot fi grupate în funcție de sursele de finanțare. 

 

mailto:office@cjtulcea.ro
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A. Proiecte, investiții  și lucrări finanțate  prin  programe naționale și din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Tulcea  

 

1. Obiective de investiții inițiate în vederea accesării de fonduri guvernamentale – Programul 

Național 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 DJ 222, Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal - Limita Județ Constanța km 81+ 

3. 921- 94+518 

4. Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN 22D - Turcoaia km 2+445 

5. Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D - Carcaliu km 1+732 

 

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

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală,  Subprogramul Infrastructura de 

 nivel județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 28.302.853 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.021.439,00 cu TVA 

Stadiul proiectului: A început execuția lucrărilor de reabilitare a DJ 222A, stadiul fizic -21,80% 

 

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

Constanța km 81+921- 94+518 

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de nivel 

județean 

Beneficiar: UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totală: 26.348.721,59 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.712.695,29 cu TVA 

Stadiul proiectului: A început execuția lucrărilor de reabilitare a DJ 222, stadiul fizic - 26%. 

 

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

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de nivel 

județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 1.770.756,49 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 201.245,63 cu TVA 

Stadiul proiectului: Proiectul se află în implementare, a fost întocmit Proiectul Tehnic și,  

respectiv, emisă Autorizația de construire nr. 12/15.07.2019.  

 

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

Program: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructura de nivel 

județean 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 1.104.890,20 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 131.952,75 cu TVA 
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Stadiul proiectului: Proiectul se află în procedura de achiziție în vederea încheierii  

contractului de lucrări. 

 

 

2. Lucrări  de întreținere și reparații drumuri județene derulate în anul 2019 

 

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 2019, au fost executate lucrări de întreținere a rețelei de drumuri 

județene, lucrări de reparaţii curente pe tronsoane de drum și lucrări de intervenție pe timpul iernii, în 

sumă de 17.621,56  mii 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, întreținere drumuri pietruite, covorașe asfaltice, asfaltări zonale, 

secvenţial, executate pe 50% din rețeaua de drumuri județene. 

 

Lucări de investiții recepționate în anul 2019: 

Lucrări de întreținere multianuală a rețelei de drumuri județene din județul Tulcea pentru zona EST 

Lucrări de întreținere multianuală a rețelei de drumuri județene din județul Tulcea pentru zona VEST 

Întreținere drumuri pietruite DJ 229, km 10+000-13+000 

Întreținere drumuri pietruite DJ 229, km 12+700-13+200 

Întreținere drumuri pietruite DJ 222N – intravilan Ceatalchioi 

Intreținere drumuri pietruite – zona VEST 

Reparare DJ 222M, km 7+330-10+031, DJ222H 

Îmbracăminte asfaltică DJ222E, km 0+000-15+900, DJ 223A, km 13+900-20+300, marcaje DJ222E-  

Lucrări de întreținere multianuală a rețelei de drumuri județene din județul Tulcea pentru zona VEST 

Repararea drumului județean 222, km 94+518- km 98+841 

 

B.  Proiecte și investiții  finanțate din fonduri externe  

 

În funcție de stadiul în care se află proiectele, activitatea desfășurată are în vedere: 

 

 I. Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare în anul 2019 

 

1. 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 

România       - Partener - UAT Județul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon  

Spania           - Partener - Agenţia de Dezvoltare Leartibai  
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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 totală:  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 01.04.2016 – 30.09.2020) 

 

2. Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6:  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,  

Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin  

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t,  

inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna 

Valoare totală: 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 22.06.2017 – 22.06.2020) 

 

     3. Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae 

Bălcescu 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6:  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,  

Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin  

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t,  

inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant 

Valoare totală: 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 22.06.2017 – 22.06.2021) 

 

4. Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Niculițel, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag și UAT Sarichioi 

Valoare totală: 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 07.05.2018 – 31.03.2021) 

 

5. Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă 
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Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totală: 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 20.03.2018 - 30.04.2021) 

 

6. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – 

Ceamurlia de Sus 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

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

Valoare totală: 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.04.2018 - 31.05.2021) 

 

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

de Sus 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții  

Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Partener: UAT Baia 

Valoare totală: 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.06.2018 - 31.07.2021) 

 

8. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6,  

Prioritatea de investiții 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 – Județul Tulcea 

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

Valoare totală : 128.928.575,62 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-30.06.2022) 

 

9. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și 

conservarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea 



10 
 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,  

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și  

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat  

zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 18.721.765,82 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 30.05.2018 - 31.08.2022) 

 

10. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea Punctului 

Muzeal „Casa Panaghia“ Babadag, județul Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,  

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și 

 dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat  

zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 07.05.2018 - 31.07.2021) 

 

11. Denumire: Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea 

obiectivului „Farul vechi Sulina”, județul Tulcea 

Program: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,  

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și  

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte dedicat  

zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală: 10.158.180,89 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 18.06.2018 - 31.01.2022) 

 

12. Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

Program : Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței  

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei  

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile  

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice,  

Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta  

Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT – Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totală : 17.808.296,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-30.06.2022) 

 

13. Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței  

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei  
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din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile  

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice,  

Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate  

Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totală : 17.733.903,08 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-31.07.2022) 

 

14. Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea 

Program : Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 - Creșterea 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 Investiții Teritoriale Integrate  

Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală : 3.609.877,53 cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.02.2018-31.12.2022) 

 

 

15. Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean 

de Urgență Tulcea 

Program : Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a  

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de 

 primiri urgențe, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții  

Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală : 7.684.695,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-30.09.2021) 

 

 

16. Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin  dotarea cu 

aparatură de înaltă performanță 

Program: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,  

Obiectivul specific 8.1, operațiunea 8.2.B Unități de Primiri  

Urgențe, NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: Ministerul Sănătății  

Partener: UAT – Județul Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și  

Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale 

Valoare totală: 13.664.738,06 lei cu TVA 

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

Stadiul proiectului: În implementare (perioada 14.12.2018 - 31.05.2020) 

 



12 
 

17. CLEAN RIVER (Stații de epurare și reabilitare rețele de canalizare – Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea) 

Program : Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020  

(cooperare transfrontalieră) 

Beneficiar : Comitetul Executiv al Orașului Izmail în parteneriat cu UAT – Județul  

Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Consiliul  

Regional Odessa, Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea  

Dunărea de Jos” 

Valoare totală : 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 28.06.2019-27.06.2022) 

 

18. Infrastructura transfrontalieră de sănătate (Reabilitare și modernizare stație centrală de 

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

Program : Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020  

(cooperare transfrontalieră) 

Beneficiar : UAT – Județul Tulcea în parteneriat cu UAT Măcin, Comitetul Executiv  

al Orașului Izmail, Spitalul Bazinului Dunării – Izmail, Asociația de  

Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”   

Valoare totală : 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 25.03.2019-24.03.2022) 

 

19. Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 

Program : Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 2  

(AP) - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 

 durabil şi eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală : 190.162.236,67 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-31.12.2022) 

 

20. Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcatiuni în municipiul Tulcea – zona 

FALEZĂ 

Program : PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI  

AFACERI MARITIME 2014-2020, STRATEGIA DE  

DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA  

DUNĂRII, Măsura nr. 2 - Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea  

investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală : 2.616.094,86 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 21.05.2019-21.05.2021) 

 

21.  Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme 
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simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului  Județean Tulcea    

Program : Programul Operațional Capacitate Administrativă/471/2/1/Introducerea de  

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce  

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală : 3.186.716,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 29.05.2019-29.05.2021) 

 

II. Proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate, pentru care se monitorizează 

sustenabilitatea și durabilitatea în anul 2019 

 

În perioada de durabilitate, respectiv 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, se desfășoară anual 

următoarele tipuri de activități: 

- justificarea indicatorilor de performanţă ai proiectului; 

- întocmirea Raportului privind durabilitatea investiţiei și 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 – Județul Tulcea 

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

Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, 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 Operațional Sectorial Creșterea  

Competitivității Economice 

Beneficiar :  

Parteneri: 

UAT – Județul 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 
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 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 

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 și modernizare imobil – conservare monument paleocreștin Niculițel –Județul 

Tulcea 

Program: Programul Operațional 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 – Județul Tulcea 

Valoare totală: 11.424.309,00 lei 

Stadiu proiectului: Finalizat 2015 

 

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

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

Beneficiar:                          UAT – Județul 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 – Județul 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 
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Program faza II: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

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

 

 

III. Cereri de finanțare depuse aflate în etapa de evaluare în anul 2019 

 

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

finanțare si documentații aferente acestora pentru proiectele din portofoliul Consiliului Județean Tulcea, 

înregistrate/încărcate în aplicațiile electronice corespunzătoare și transmise spre evaluare administrativă și 

de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/contractare, după cum urmează: 

 

  1.  Denumire: Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi 

Program: POR 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții  

7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin  

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru  

anumite zone, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale  

Integrate Delta Dunării (ITI DD)   

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 23.290.515,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În contractare 

 

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

Program: POR 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții  

7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 

potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale 

 pentru anumite zone, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții  

Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD)   

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 23.287.772,62 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În contractare 

 

   3. Denumire: Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții  

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a  

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile  

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  

Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 5.077.070,29 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

   4. Denumire: Eficientizare energetică imobil - Corp C1, Str. Slt. Gavrilov Corneliu, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții  
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3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a  

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile  

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  

Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de  

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 6.515.865,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

   5. Denumire: Eficientizare energetică a imobilului Ambulanța Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții  

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a  

energiei și a utilizării  

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în  

clădirile  

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel  

de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta  

Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 4.587.864,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

    6. Denumire: „EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluențe de patrimoniu la  

Dunare” -   Ponton Expozițional 

Program: Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020  

(cooperare transfrontalieră) 

Beneficiar: UAT Județul Tulcea – în parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galați,  

Comitetul Executiv al Orașului Izmail;  

Valoare proiect: 1.109.018 Euro 

Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro 

Stadiul proiectului: În contractare 

 

   7.  Denumire: CBC Connect Trans „Trecere frontieră Isaccea-Orlovka” 

Program:  Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020  

(cooperare transfrontalieră) 

Beneficiar: UAT Oraș Isaccea  – în parteneriat cu UAT Județul Tulcea, Orlovka,  

UAT Oraș Tulcea;  

Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

   8. Denumire: MEMORY CENTER „Spital psihiatrie” 

Program:  Program Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020  

(cooperare transfrontalieră) 
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Beneficiar: Centrul regional pentru boli psihice Odessa – în parteneriat cu UAT  

Județul Tulcea și Consiliul Raional Odessa;  

Buget CJ Tulcea: 350.000 Euro 

Stadiul proiectului: În evaluare 

 

IV. Pregătire proiecte propuse spre finanțare în cadrul POR 2014 - 2020 – Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării 

 

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

următoarele tipuri de activități: 

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

finanțare supuse spre consultare și formularea de recomandări/propuneri/observații; 

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

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

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

cereri de finanțare/implementare proiecte în vederea creșterii gradului de accesare de fonduri 

nerambursabile în perioada de programare 2014-2020; 

 pregătirea documentației  aferente cererilor de finanțare pentru proiectele propuse spre finanțare 

din fonduri nerambursabile. 

Proiecte în pregătire, propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 din 

alocarea financiară ITI DD 

 

   1.  Denumire: Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

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

sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 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 și de recreere, precum și trecerea de la  

serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul  

Specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii  

spitalicești de urgență”, (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 220.279.012,99 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În pregătire 

 

   2. Denumire: Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Tulcea 

Program: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,  

Obiectivul specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei  

de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totala: 61.944.578 lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În pregătire 
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   3. Denumire: Transport public naval de persoane în Delta Dunării 

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

Beneficiar: UAT - Județul Tulcea  

Valoare totală: 221.398.000  lei cu TVA 

Stadiul proiectului: În pregătire 

 

Având în vedere prioritățile stabilite prin documentele de politici publice mai sus menționate precum și 

misiunea asumată, Consiliul Județean Tulcea a întocmit un portofoliu de proiecte pentru perioada  2014-

2020, proiecte ce pot fi grupate în funcție de sursele de finanțare. 

         

V. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. Bugetul Județului Tulcea 

 

In anul 2019, au fost 71 de  proiecte de hotărâri de aprobare și rectificare a bugetelor de venituri și 

cheltuieli,  fundamentate si prezentate bugetul fondurilor nerambursabile, bugetele instituțiilor din 

subordine și ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Județean. 

Prin direcția 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 2019 și a propunerilor 

direcțiilor si serviciilor din aparatul propriu si a instituțiilor subordonate,  care a fost supus aprobării 

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

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

   În anul 2019, Consiliul Judetean a avut ca atribuții și 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 şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale.  

În vederea  asigurarii unei repartitii echilibrate, prin directie s-au solicitat propuneri de investiţii 

de la consiliile locale, au fost organizate consultări cu primarii din localităţile judeţului.   

     Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2019 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a 

bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 37/04/2019  a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută 

suma  de 345.285 mii lei la venituri şi 413.573 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. 38/03.2019 , nr. 39/03.2019 nr. 40/03.2019 nr. 

41/03.2019 nr. 42/ 03.2019. 

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

H.C.J. nr. 43/ 03.2019 şi nr.59/03.2019. 

De asemenea au fost fundamentate si supuse aprobarii un numar de 4 proiecte de hotărâri privind 

repartizarea pe unități 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 funcție de unele necesitati privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate și supuse aprobarii un numar de zece (7) dispoziții ale președintelui Consiliului județean 

privind virări de credite în cadrul aceluiași 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 2019 s-a desfăşurat acţiunea de 

întocmire a proiectului de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru perioada 2021-2023 pentru bugetul 

propriu al Consiliului județean şi al instituţiilor subordonate. 
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Pe parcursul anului 2019 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul Finanţelor 

Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2019, de la bugetul de stat, pentru judetul 

Tulcea, precum și la ministerele care gestioneaza programe naționale. 

La finele anului 2019, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019 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 2019, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 387.162,00 mii lei 

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

245.787,63 mii lei. 

     Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 22,30 %. 

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

 

Explicații Cod 
Prevederi Realizat % 

2019 2019 realizat 

1 2 3 4 5=4/3 

TOTAL VENITURI  1 387.162,00 245.787,63 63,48% 

VENITURI PROPRII  4802 55.468,00 55.018,45 99,19% 

Impozit pe profit de la agenți economici  010201 52,00 52,12 100,23% 

Cote defalcate din impozitul pe venit  040201 26.696,00 26.696,31 100,00% 

Sume alocate de consiliul jud. ptr. echilibrarea 

bug.locale 
 040204 18.981,00 18.980,79 100,00% 

Alte impozite pe venit,profit și câștiguri din capital  050250 58,00 59,78 103,07% 

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 160201 24,91 24,91 100,00% 

Taxa asupra mijloacelor de transport pj 160202 260,09 325,15 125,01% 

Venituri din concesiuni și inchirieri A3000530 6.400,00 5.920,80 92,51% 

Contribuța de întrețnere a persoanelor asistate A33.02.13 1.608,00 1.771,60 110,17% 

Contribuța lunară a părințlor pentru întrețnerea 

minorilor 
33.02.27   11,75   

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 33.02.28   10,11   

Venituri din amenzi și alte sancț.aplicate potrivit 

disp.legale 
A350102   3,21   

Vărsăminte din venituri instituți publice 36.02.05 338,00 338,44 100,13% 

Alte venituri 360250 1.050,00 822,58 78,34% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituților 

publice 
39.02.01   0,90   

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 2,00 2,28 114,00% 

Donați și sponsorizări 370201 2,00 2,28 114,00% 

Vărsăminte din secțunea de funcțonare 370203 -307,00   0,00% 

Vărsăminte din secțunea de dezvoltare 370204 307,00   0,00% 

SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA  

ADAUGATÃ 
1102 98.095,00 97.214,09 99,10% 



20 
 

Sume def.din tva ptr. finanț. chelt.desc.la nivelul jud. 110201 13.504,00 12.623,53 93,48% 

Sume def.din tva pentru drumuri județene 110205 17.622,00 17.621,56 100,00% 

Sume def.din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 66.969,00 66.969,00 100,00% 

SUBVENȚI  17 48.042,00 80.060,65 166,65% 

Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor 

de plată 
40.02.16   59.364,61   

Subvenți bugetul de stat - Aparaturi medicale și 

echipamente 
42.02.16.01 8.603,00 7.307,00 84,94% 

Subvenți bugetul de stat - Proiecte finanțate din FEN 

postaderare 
42.02.18.01       

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
42.02.21 1.040,00 1.006,14 96,74% 

Subvenți bugetul de stat finanțare prog. Interes națonal 42.02.51       

Finantarea programelor națonale de dezvoltare locale 42.02.65 10.981,00 10.979,81 99,99% 

Subvenți bugetul de stat către bug locale proiecte fonduri 

PEN 
A 42.69 27.118,00 1.403,09 5,17% 

Subvenți primite de la adm centrală  - finanțare activităț 42.02.73 300,00   0,00% 

Alte sume primite de la UE 46.04   1.616,35   

Alte sume primite din fonduri de la UE 46.04   1.616,35   

SUMEPRIMITE DE LA UE 4802 185.555,00 11.875,81 6,40% 

Sume primite în contul plățlor efectuate în anul curent 48.2.01.01 175.669,00 144,58 0,08% 

Sume primite în contul plățlor efectuate în anii anteriori 48.2.01.02 255,00 313,93 123,11% 

Prefinanțare 48.2.01.03   9.162,34   

Sume primite în contul plățlor efectuate în anul curent 48.2.02.01 6.731,00 120,01 1,78% 

Sume primite în contul plățlor efectuate în anii anteriori 48.02.02   62,77   

Prefinanțare 48.02.03   648,03   

Sume primite în contul plățlor efectuate în anii anteriori 48.03.01 2.900,00   0,00% 

Sume primite în contul plățlor efectuate în anul curent 48.03.01   9,50   

Prefinanțare 48.03.03   1.308,05   

Sume primite în contul plățlor efectuate în anii anteriori 48.15.02   106,60   

 

Din totalul de 9.288,33 mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport pj, Venituri din concesiuni și închirieri, Venituri din amenzi și alte sancțuni 

aplicate potrivit dispoziților legale, Alte amenzi, penalităț și confiscări, Alte venituri, Venituri din 

valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, Venituri din vânzarea unor bunuri aparțnând 

domeniului privat), veniturile din concesiuni și închirieri reprezintă 63,70 %. 

Contractele de închiriere și concesiune încheiate pentru amenajările piscicole și agricole sunt 

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

o contracte aflate în derulare la data de 31.12.2019; 

o contracte reziliate până la data de 31.12.2019. 

Astfel, la data de 31.12.2019 se află în derulare 96 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanțe la plata redevenței curente (față de termenul scadent stabilit conform contractelor de 
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concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 178,14 mii lei 

(majorări calculate până la data de 31.12.2019).  

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

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2019, în sumă de 12.888,13 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 1.465,84 mii lei aparțn debitorilor aflaț în procedura 

insolvenței.  

  Totalul încasărilor aferente anului 2019, conform contractelor de concesiune, este de 5.920,80 mii 

lei, din care 566,98 mii lei redevență încasată din anii precedent. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor și au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispozițile în 

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2019, s-a urmărit emiterea facturilor și încasarea acestora pentru 

redevențele scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere și pentru tarifele 

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

circulă pe drumurile administrate de Consiliul Județean Tulcea. 

Consiliul Județean Tulcea a încasat în anul 2019 suma de 145,58 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor județene. 

În cursul anului 2019, au fost elaborate proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

 Proiect de hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru anul 2019;  

 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului 

Tulcea și ale instituților publice subordonate, pentru anul 2019; 

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

acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat 

și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificațe s-au 

întocmit documentele în vederea depunerii cererii de plată, conform Regulamentului UE nr. 2017/40 al 

Comisiei. 

În vederea desfășurării în condiți optime a programelor, s-au efectuat verificări în unitățle de 

învățământ din județ, pentru respectarea specificaților tehnice din caietul de sarcini și caracteristicile 

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

La cheltuieli , executia pe anul 2019, este in suma de 249.850 mii lei, fata de prevederi de 

260.399 mii lei. La sfarsitul anului exercitiul financiar s-a  incheiat cu excedent, care se reflecta in 

excedentul anului precedent, reprezentand sumele primite din rambursări pentru proiectele cu finantare 

nerambursabila si din venituri proprii. 

 

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 35.255 mii  lei, iar    

plăţile efectuate au fost în suma  de 31.204 mii lei;  

 Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevazute 3.241 mii lei, 

executie 1.848 mii lei; 

 Tranzactii privind datoria publica –cod 55.02-fata de 1.250 mii lei prevederi  bugetare, executie 

794 mii lei; 

 Aparare nationala –cod 60.02- Centrele Militare judeţene-prevedere 625 mii lei, executie 544 mii 

lei; 

 Protectie civila –cod 61.02.05- I.J.S.U. si ATOP  - prevedere 510 mii lei, executie 431 mii lei; 

 Învăţământ – cod 65.02 - creditele prevăzute au fost în sumă de 8.647 mii lei, iar plăţile efectuate 

în sumă de 5.248 mii lei;  
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 Sănătate –cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 32.116 mii lei, iar plăţile 

efectuate sunt în sumă de 14.490 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 40.782 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 28.747 mii lei; 

 Asistenţă socială –cod 68.02- creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 80.860 mii lei şi 

plăţi efectuate în sumă de 73.638 mii lei; 

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

de 11.400  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 1 mii lei; 

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

prevăzute 700 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 4 mii lei; 

 Acţiuni generale economice – 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare regională – 

credite bugetare prevăzute 8.436 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 4.193 mii lei; 

 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 credite bugetare prevăzute 1.000 mii lei 

şi s-au efectuat plăţi în sumă de 337 mii lei. 

 14.Transporturi- 84.02 credite bugetare prevazute 224.431 mii lei, plati efectuate in suma de 

16.446 mii lei; 

 15.Alte actiuni economice/ turism - 87.02 credite bugetare prevazute 3.330 mii lei, plati efectuate 

-2.011 mii lei. 

 

B. Bugetul  institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean - finantate din subvenții și 

venituri proprii: 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2019 – 199.234 mii 

lei, executie 164.127 mii lei; 

 Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate- 2.550 mii lei, executie 2.233 mii 

lei; 

 Centrul Cultural Jean Bart – credite 2019 aprobate 3.030 mii lei, executie 2.967 mii lei; 

 Biblioteca Judeteana „Panait Cerna”- credite bugetare 2.330 mii lei , executie 2.097 mii lei,  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea- credite bugetare 2019 

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

pentru familii si copii) suma de 79.456 mii lei, executie 72.410 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. In luna decembrie 2019 pentru contractul nr. 166/31.07.2015 

cu CEC Bank prvind creditul contractat de institutia noastra a facut plata anticipata in valoare de 6.150 

mii lei. 

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu și a instituțiilor subordonate (cheltuieli 

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

14.373 mii lei si respectiv 64.172 mii lei în anul 2019. 

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

pentru  proiectul finanţat din fonduri structurale “Sistemul de management integrat al deseurilor” SMIS 

2014+101628, Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului cultural de coasta”, “Modernizare 

infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” SMIS 118122 și “,,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 
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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. 

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 și încadrarea în 

sumele prevăzute  pe capitole, titluri și aliniate  de categorii de cheltuieli. 

S-a organizat operațiunea 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. Informații privind procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări și 

servicii 

 Achiziţiile directe finalizate fie prin comandă, fie prin încheierea unui contract în perioada 01 

ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 au fost în număr de 437, dupa cum urmează: 

- Online din catalogul electronic disponibil in SEAP: 

  254   pentru furnizare de produse 

 145    pentru prestare servicii 

 7   pentru execuție lucrări 

- Offline: 

 11  pentru furnizare de produse 

 20  pentru prestare servicii 

  0   pentru execuție lucrări 

 Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achizitii este după cum urmează: 

- pentru o cumpărare directă: 3 zile lucrătoare 

- pentru o procedură simplificată în SEAP: 4 luni 

- pentru o licitație deschisă în SEAP: 5 luni. 

  În anul 2019 au fost depuse  5  contestații la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor și o 

plângere la Curtea de Apel Constanța. În anul 2019  au fost anulate 6  proceduri de atribuire. 

 

 Lista contractelor încheiate în perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019: 
Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

1.  Contract subsecvent Furnizare combustibil 

auto (motorina Euro 5) sub forma de bonuri 

valorice carburanți ((BVC-uri) 

206.634,45 Procedura 

simplificată 

LUKOIL ROMANIA 

SRL 

2.  Contract subsecvent Furnizare combustibil 

fără accize(motorina Euro 5 si benzina fără 

plumb CO 95 sau echivalent) 

51.480,00 Procedura 

simplificată 

KASANDRA IMPEX 

S.R.L. 

3.  Execuție lucrări la obiectivul „Modernizare 

infrastructură de transport regional pe 

traseul Baia-Ceamurlia de Sus” 

13.792.779,31 Procedura 

simplificată 

TIB-CONS SRL 

4.  Contract subsecvent Furnizare și distribuire 

Lapte și produse lactate – lapte UHT – 

937.034,40 Licitație 

deschisă 

DELTALACT S.A. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

iaurt, în școli și grădinițe, pentru semestrul 

II al anului școlar 2018 – 2019, în cadrul 

Programului pentru școli al României în 

Judeţul Tulcea, în perioada 11.02.2019 - 

14.06.2019 

5.  Contract subsecvent acordului cadru nr. 

13/29.01.2019 - Lotul 3, având ca obiect: 

Furnizare și distribuire Produse de 

panificaţie – corn alternativ cu biscuiți 

uscați, in scoli si grădinițe, pentru 

semestrul II al anului școlar 2018 – 2019, 

în cadrul Programului pentru școli 

alRomâniei în Judeţul Tulcea 

1.015.120,60 Licitație 

deschisă 

CRISTIAN IMPEX 

SRL 

6.  Contract subsecvent acordului cadru nr. 

9/23.01.2019 - Lotul 1 , având ca obiect: 

Furnizare și distribuire Fructe și/sau 

legume – mere, în școli și grădinițe, pentru 

semestrul II al anului școlar 2018-2019, în 

cadrul Programului pentru școli al 

României în Judeţul Tulcea 

335.770,66 Licitație 

deschisă 

SC NEW LOGISTIC 

EXPERTS SRL 

7.  Contract subsecvent: Furnizare și 

distribuire Lapte și produse lactate - lapte 

UHT – iaurt, în școli și grădinițe, pentru 

anul școlar 2019 – 2020, în cadrul 

Programului pentru școli al României în  

Judeţul Tulcea 

1.726.116,00 Licitație 

deschisă 

DELTALACT S.A. 

8.  Contract subsecvent: Furnizare și 

distribuire Produse de panificaţie – corn 

alternativ cu biscuiți uscați, în școli și 

grădinițe, pentru anul şcolar 2019 – 2020, 

în cadrul Programului pentru școli al 

României în Judeţul Tulcea 

1.869.959,00 Licitație 

deschisă 

CRISTIAN IMPEX 

SRL 

9.  Contract subsecvent: Furnizare și 

distribuire Fructe și/sau legume - mere , în 

școli si grădinițe, pentru anul şcolar 2019 – 

2020, în cadrul Programului pentru școli al 

României în Judeţul 

517.834,00 Licitație 

deschisă 

SC NEW LOGISTIC 

EXPERTS SRL 

10.  Servicii de asistenta tehnica din partea  

proiectantului pe timpul execuției lucrărilor 

la obiectivul: ,,Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Baia - 

Ceamurlia de Sus” 

78.000,00 Licitație 

deschisă 

TOTAL ROAD SRL 

11.  Proiectare, asistenta tehnică și execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiție 

"Punerea în valoare a potențialului istoric 

prin restaurarea și conservarea obiectivului 

Farul Vechi Sulina,Județul Tulcea 

7.063.266,53 Procedură 

simplificată 

Asocierea CORAL 

SRL – ABRAL ART 

PRODUCT 

12.  Servicii de asistență tehnică diriginte de 

șantier pe timpul execuției lucrărilor la 

obiectivul: ,,Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul Stejaru a-

Cerna” 

119.000,00 Procedură 

simplificată 

MORUZI CATALIN 

P.F. 

13.  Servicii de consultanţă pentru 

managementul proiectului” pentru proiectul 

,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Stejaru – Cerna” 

159.996,46 Procedură 

simplificată 

SC NOVART 

ENGINEERING 

SRL 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

14.  Servicii de consultanta pentru pregătirea,  

elaborarea și depunerea în sistemul 

electronicMysmis a 3 cereri de finanțare in 

cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, în funcție de deschiderea 

apelurilor de proiecte, pentru lot2 la 

următoarele obiective de investiții: 

"Eficientizare energetica imobil strada slt. 

Gavrilov Corneliu nr. 50, " "Eficientizarea 

energetica a imobilului Ambulanta Tulcea, 

Eficientizare energetica a scolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea" 

60.000,00 Procedură 

simplificată 

S.C. SPES 

CONSULTING S.R.L. 

15.  Servicii de consultanta pentru pregătirea,  

elaborarea și depunerea în sistemul 

electronic Mysmis a unei cereri de 

finanțare în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, pentru Lot 1, la 

Obiectivul de investiții:"Reabilitare, 

modernizare și extindere Spitalul Județean 

de Urgenta Tulcea" 

25.000,00 Procedură 

simplificată 

S.C. CREATIV 

CONSULT S.R.L. 

16.  Furnizarea echipamentelor IT necesare  

implementării proiectului: „Infrastructură 

de sănătate transfrontalieră”, Programul 

Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020 

128.000,00 Procedură 

simplificată 

SC EST 

COMPUTERS 

SRL 

17.  Servicii de dirigenție de șantier pentru 

proiectul ,,Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea 

si modernizarea Muzeului de Etnografie si 

Arta Populara Tulcea” 

115.200,00 Procedură 

simplificată 

S.C. 

TEHNOCONSULT 

S.R.L. 

18.  Servicii de consultanţă în managementul 

proiectului pentru obiectivul de investiții 

„Valorificarea patrimoniului etnografic 

nord – dobrogean prin restaurarea și 

modernizarea Muzeului de Etnografie și 

Artă Populară Tulcea” 

208.960,00 Procedură 

simplificată 

S.C. WING 

COMPUTER GROUP 

S.R.L. 

19.  Servicii de informare și publicitate pentru  

proiectul ,,Modernizarea portului Tulcea de 

la Mm 38 + 1530 la Mm 38 + 800” 

140.550,00 Procedură 

simplificată 

S.C. KONSCHAFT 

S.R.L. 

20.  Servicii de asistenta tehnica diriginte 

șantier pe timpul execuției lucrărilor la 

obiectivul:,,Modernizare infrastructura de 

transport regional pe tronsonul Valea 

Teilor – Nicolae Bălcescu" 

119.100,00 Procedură 

simplificată 

S.C. MIRALEX 

S.R.L. 

21.  Proiectare, asistență tehnica și execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiție 

“Valorificarea patrimoniului etnografic 

nord-dobrogean prin restaurarea și 

modernizarea Muzeului de Etnografie și 

Artă Populară Tulcea” 

12.794.881,00 Procedură 

simplificată 

Asocierea S.C. 

CORAL 

S.R.L. Tulcea (lider de 

asociere) – S.C. 

ABRAL ART 

PRODUCT S.R.L. 

București (asociat) 

22.  Servicii de consultanţă pentru 

managementul proiectului pentru proiectul 

,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe tronsonul Valea Teilor – 

Nicolae Bălcescu” 

183.936,00 Procedură 

simplificată 

S.C. Professional 

Management Soluțions 

S.R.L. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

23.  Execuție lucrări la obiectivul „Modernizare 

infrastructură de transport regional pe 

traseul Enisala – Babadag - Slava Rusă” 

24.298.011,90 Licitație 

deschisă 

S.C. PHOENIX 

IMPEX S.R.L. 

24.  Servicii de asistenta tehnica din partea  

proiectantului pe timpul execuției lucrărilor 

la obiectivul ,,Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Enisala – 

Babadag – Slava Rusa” 

127.000,00 Licitație 

deschisă 

S.C. TOTAL ROAD 

S.R.L. 

25.  Servicii de paza la imobilele aparținând 

Județului Tulcea - Consiliul Județean 

Tulcea 

3.221.391,36 Licitație 

deschisă 

S.C. EUROPROTECT 

SECURITY S.R.L. 

26.  Servicii de paza la imobilele aparținând 

Județului Tulcea - Consiliul Județean 

Tulcea 

585.678,75 Negociere 

fără 

publicare 

anunț de 

participare 

S.C. EUROPROTECT 

SECURITY S.R.L. 

27.  Servicii de asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe timpul execuției lucrărilor  

la obiectivul ,,Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Niculițel si 

Turda-Sarichioi”; 

128.500,00 Licitație 

deschisă 

S.C. TOTAL ROAD 

S.R.L. 

 

28.  Execuție lucrări la obiectivul „Modernizare 

infrastructură de transport regional pe 

traseul Niculițel si Turda-Sarichioi” 

59.215.988,25 Licitație 

deschisă 

Asocierea S.C. 

KRONSTARR BAU 

COMPANY 

(lider de asociere) & 

HP TOWER ONE 

S.R.L.  (asociat1) & 

HYDROSTROY 

AD (asociat2) 

29.  Proiectare, asistență tehnica și execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiție 

“Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea si conservarea punctului muzeal  

Casa Panaghia Babadag” 

1.943.680,00 Procedură 

simplificată 

 

Asocierea CORAL 

SRL – ABRAL 

ART PRODUCT 

SRL 

 

30.  Furnizare energie electrica pentru perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020 

319.822,34 Negociere 

fără 

publicarea 

unui 

anunț de 

participare  - 

Bursa 

Română 

de Mărfuri 

ENEL ENERGIE S.A 

31.  Furnizare gaze naturale pentru perioada  

01.01.2020, ora 07.00 – 01.01.2021, ora 

07.00” 

 

81.372,50 Negociere 

fără 

publicarea 

unui 

anunț de 

participare  - 

Bursa 

Română de 

Mărfuri 

PREMIER ENERGY 

32.  Servicii de curăţenie la sediul administrativ 

al Consiliului Judeţean Tulcea, Centrul de 

Informare pentru Finanţări Europene şi 

Naţionale, Centrul Naţional de Informare şi 

223.946,60 Procedura 

simplificată 

 

S.C. TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

PromovareTuristică şi Sala Polivalentă 

Tulcea 

33.  Servicii de mentenanță  și asistenta tehnica 

necesare pentru modulul GIS, portalul 

www.e-judetultulcea.ro și pentru 

echipamentele de comunicații și securitate 

care asigura funcționarea acestuia, realizate 

in cadrul proiectului “SIERA 2 – 

Implementarea la nivelul județului Tulcea a 

Sistemului Informatic Integrat: Registrul 

Agricol Electronic” 

81.960,00 Procedură 

simplificată 

 

S.C. EST 

COMPUTERS S.R.L. 

34.  Servicii de întocmire documentație pentru 

procedura de evaluare a impactului 

asupramediului și evaluarea adecvata 

pentru proiectul "Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistica Sarichioi" 

4.500,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. TROFIM 

CORINA 

35.  Servicii de dezmembrare si actualizare a 

datelor și înscrierea bunului imobil 

“Estacada bazin fluvial” in cartea funciara 

nr.30510/oraș Sulina aflat in administrarea 

Regiei Autonome “Administrația Zonei 

Libere” Sulina 

6.500,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. STANCIU 

VASILE VALENTIN 

36.  Servicii de întocmire documentație pentru 

procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului pentru proiectul „Crearea 

infrastructurii de agrement in zona turistica 

Sulina” 

6.000,00 Cumpărare 

directă 

PFA TROFIM 

CORINA 

37.  Servicii de verificare documentații tehnice 

Casa Panaghia, Babadag  

3.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. POLARH 

DESIGN S.R.L. 

38.  Servicii de verificare a documentației 

tehnice aferente lucrărilor de investiții din 

cadrul proiectului "Modernizare pod de DJ 

222H. Intersecție DN 22D - Turcoaia, km 

2+445" 

2.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ARC STUDIO 

S.R.L. 

39.  Servicii de verificare a documentației 

tehnice pentru obținerea avizelor solicitate 

prin certificatul de urbanism și a 

documentației Studiu de fezabilitate cu 

elemente de DALI pentru proiectul " 

Reabilitare, modernizare si extindere 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea" 

27.000,00 Cumpărare 

directă 

HOBLEA N. ALIN-

ENVER-BIROU 

INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA 

40.  Servicii de evaluare imobil strada Biruinței 

nr.3 Tulcea + teren comuna Cerna, strada 

Panait Cerna nr.14 

1.400,00 Cumpărare 

directă 

ENI GH.CORNELIA 

CONSULTANT 

FISCAL 

41.  Servicii de verificare documentații tehnice 

Farul Vechi, Sulina  

3.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. POLARH 

DESIGN S.R.L. 

42.  Servicii pentru întocmirea documentațiilor 

de ridicări topografice pentru terenurile 

ocupate de amenajările piscicole: Rusca, 

Stipoc, Litcov, Iazurile, Chilia I, Maliuc, 

aflate in domeniul public al Județului 

Tulcea 

85.365,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOPO SISTEM 

S.R.L. 

43.  Servicii de informare si publicitate 

necesare proiectului, respectiv servicii de 

machetare, furnizare si montare panou 

temporar si placa permanenta amplasate la 

9.850,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA ȘI 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

http://www.e-judetultulcea.ro/
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

locația implementării în cadrul activității 

A2.2 Desfășurarea serviciilor de informare 

si publicitate necesare proiectului 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI 

la servicii medicale de urgenta, prin dotarea 

cu aparatura de înalta performanta”  

44.  Servicii de întocmire a raportului privind 

studiul de evaluare a impactului asupra 

mediului pentru proiectul „Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistică 

Sarichioi” 

11.500,00 Cumpărare 

directă 

PFA TROFIM 

CORINA 

45.  Proiectare, machetare, execuție si montaj  

panouri temporare si placi permanente in 

cadrul activității de vizibilitate,diseminare 

informații  pentru proiectul"Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Baia–Ceamurlia de Sus" 

27.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA ȘI 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

46.  Servicii de interpretariat din/in limba 

engleza pentru lucrările Adunării Generale 

a Comisiei Balcanice    si a Marii Negre din 

cadrul Conferinței Regiunilor Periferice 

Maritime din  

Europa pentru anul 2019 

14.323,96 Cumpărare 

directă 

S.C. AUDIO VIDEO 

LIGHTS SYSTEMS 

S.R.L. 

47.  Servicii de verificare a documentațiilor 

tehnice(DTAC+DTOE+PT+DDE+CS) 

aferente lucrărilor de investiții din cadrul 

proiectului "Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea 

si modernizarea  Muzeului de Etnografie și 

Arta Populară Tulcea" 

6.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. POLARH 

DESIGN S.R.L. 

48.  Servicii de dirigenție de șantier la 

obiectivul: „Promovarea valorilor culturale 

prin restaurarea punctului muzeal Casa 

Panaghia” 

49.000,00 Cumpărare  

directă 

S.C. TEHNO 

CONSULT PROIECT 

S.R.L. 

49.  Servicii de asistenta tehnica dirigenție de 

șantier  pentru obiectivul de investiție din 

cadrul proiectului: “Punerea in valoare a 

potențialului istoric prin restaurarea și 

conservarea obiectivului Farul Vechi 

Sulina, județul Tulcea 

127.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TEHNO 

CONSULT PROIECT 

S.R.L. 

50.  Servicii de dezmembrare imobil Spitalul  

Județean de Urgenta Tulcea si a terenului 

aferent in doua loturi 

3.600,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOP FIELD 

S.R.L. 

51.  Servicii de întocmire a unui studiu  

tehnic de specialitate privind analiza  

viabilității terenurilor ocupate de 

amenajările piscicole Rusca, Stipoc, 

Litcov, Iazurile, Chilia I, Maliuc, aflate în 

domeniul public al județului Tulcea 

85.365,00 Cumpărare 

directă 

Institutul de Cercetare 

Dezvoltare pentru 

Ecologie Acvatica 

Pescuit și Acvacultură 

Galați 

52.  Furnizare produselor de protocol pentru 

Consiliul Județean Tulcea, pentru 12 luni 

25.153,40 Cumpărare 

directă 

S.C. LIDAS S.R.L. 

53.  Servicii de supraveghere si verificare 

tehnica a instalațiilor/echipamentelor 

termice I.S.C.I.R. pentru Sala Polivalenta 

Tulcea, pentru 12 luni 

2.400,00 Cumpărare 

directă 

S.C. BONEXPERT 

S.R.L. 

54.  Furnizare diverse materiale funcționale 31.330,07 Cumpărare S.C.ELECTRO – 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

(articole pentru instalații sanitare, articole 

feronerie, vopsele, materiale electrice, etc.) 

pentru 12 luni 

directă SANITAS  S.R.L. 

55.  Servicii de mentenanță a sistemului 

informatic din cadrul Consiliului Județean 

Tulcea 

31.200,00 Cumpărare 

directă 

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

56.  Servicii de igienizare si spălare  a 

autoturismelor din dotarea parcului auto 

propriu din cadrul ConsiliuluiJudețean 

Tulcea, parcului auto ISU,  CMJ si STPS, 

pe o perioada de 12 luni 

19.965,60 Cumpărare 

directă 

S.C. VALBERTO 

S.R.L. 

57.  Furnizare rechizite și produse de papetărie 

pentru Consiliul Județean Tulcea, Centrul 

Militar  Județean Tulcea, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență “Delta” al 

județului Tulcea, Structura Teritorială 

pentru Probleme Speciale al  

județului Tulcea, pentru 12 luni. 

74.137,81 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

58.  Servicii de specialitate pentru continuarea 

procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului pentru proiectul ”Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistica 

Sulina”. 

7.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. EURO 

ENVIROTECH S.R.L. 

59.  Servicii de efectuarea analizei de risc la  

securitatea fizica a obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protecția persoanelor pentru 

Cumpărare directă obiectivele din 

patrimoniul Județului Tulcea - Consiliul 

Județean Tulcea 

7.500,00 Cumpărare 

directă 

ROMAN 

GHEORGHE 

CONSULTANTA 

PFA 

60.  Servicii de vulcanizare (pene, înlocuiri 

anvelope, echilibrat roti) la autoturismele 

din dotarea parcului auto propriu, ISU, 

CMJ si STPS pe o perioada de 12 luni 

13.536,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SANIMAR 

S.R.L. 

61.  Servicii de reeditare si furnizare a unui 

număr de 350 exemplare Albume foto ale 

Județului Tulcea 

39.998,00 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 

62.  Servicii de Reparare ponton de acostare PN 

200 conform devizului nr. 581/03.10.2019 

65.191,61 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

63.  
Servicii inchiriere ambarcatiune navala 

10.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

64.  Servicii de mentenanță a site-ului Centrului 

Național de Informare și Promovare 

Turistica Tulcea, pentru o perioadă de 12 

luni. 

4.992,00 

 

Cumpărare 

directă 

S.C. EST 

COMPUTERS S.R.L. 

65.  Lucrări de reparații interioare si exterioare 

la Centrul National de Informare și 

Promovare Turistica Tulcea, conform 

caietului de sarcini atașat si a ofertei 

nr.6404/24.04.2019 

29.744,42 Cumpărare 

directă 

S.C. RAFALEXMAR 

TITAN S.R.L. 

66.  Publicare informații relevante pentru 

Consiliul Județean Tulcea, conform ofertei 

înregistrate la Consiliul județean Tulcea 

sub nr. 7309/15.05.2019. 

26.782,40 Cumpărare 

directă 

S.C. DELTA S.A. 

67.  Servicii pentru întocmirea documentație 

tehnico-economice – Studiu de fezabilitate 

(obiectiv mixt) aferenta investiției: 

132.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TDD CONCEPT 

STUDIO S.R.L. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

”Reabilitare, modernizare Ambulatoriu 

Tulcea  

68.  Furnizare hârtie și carton pentru 

imprimante și copiatoare aflate in dotarea  

Consiliului Județean Tulcea, Centrului 

Militar Județean Tulcea, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență “Delta” al 

județului Tulcea, Structura Teritorială 

pentru Probleme Speciale al județului  

Tulcea, pentru 12 luni. 

74.103,65 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 

69.  Servicii de asigurare anuala facultativa 

(CASCO)  a mijloacelor de transport auto 

din parcul Consiliului Județean Tulcea și 

asigurare obligatorie de răspundere civilă 

(RCA) auto+navala din parcul Consiliului 

Județean Tulcea 

53.962,29 Cumpărare 

directă 

S.C. ASIGURAREA 

ROMANEASCA - 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE 

GROUP S.A. 

70.  Servicii de transmisie TV integrala, în 

direct a ședințelor plenului Consiliului 

Județean Tulcea pe postul TV ACCENT,  

pe o perioada de 12 luni 

45.781,44 Cumpărare 

directă 

S.C.AGORA MEDIA 

S.R.L. T.V. ACCENT 

71.  Servicii de medicina muncii pentru 140 

salariați din cadrul aparatului Consiliului 

Județean Tulcea 

11.976,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ROMEDIS LAB 

S.R.L. 

72.  Servicii de informare a cetățenilor cu 

privire la activitatea CJT prin intermediul 

unui post de Radio local 

9.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Mediaset 

International S.R.L. 

73.  Furnizare materiale de vizibilitate și 

publicare comunicate de presa, în cadrul 

proiectului: "Infrastructura de sănătate 

transfrontaliera",Programul Operaționale 

Comun Romania-Ucraina.  

37.310,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA SI 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

74.  Servicii de reeditare, machetare și editare 

broșura "Județul Tulcea" 

33.605,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

75.  Servicii de tipărire și achiziționarea 

Broșurii Deltei Dunării 

10.664,50 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

76.  Servicii de verificare tehnica a 

documentației: ”Reabilitare, modernizare si 

extindere Spitalul Județean de Urgenta 

Tulcea”, faza studiu de fezabilitate-obiectiv 

mixt. 

27.000,00 Cumpărare 

directă 

A.F.J. HOBLEA 

N. ALIN-ENVER- 

BIROU 

INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA 

77.  
Servicii de verificare tehnica a 

documentației: ”Reabilitare, modernizare 

Ambulatoriu Tulcea”, faza studiu de 

fezabilitate-obiectiv mixt. 

17.000,00 Cumpărare 

directă 

A.F.J. HOBLEA N. 

ALIN-ENVER-

BIROU 

INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA 

78.  Servicii de editare a albumului 

Multiculturalitate, oportunități de investiții 

și turism în județul Tulcea 

41.600,00 Cumpărare 

directă 

S.C. 

INTERNATIONAL 

TVN MEDIA S.R.L. 

79.  Servicii de organizare evenimente - 

Conferința de Lansare, în cadrul 

proiectului: "Infrastructura de sănătate 

transfrontaliera" , Programul Operațional 

Comun Romania-Ucraina 2014-2020 

11.342,88 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

80.  Servicii de informare si publicitate (panou 

pentru publicitate si autocolante) în cadrul 

activității II.3 Activitatea de informare si 

9.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PUBLIZONE 

S.R.L. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

publicitate necesare proiectului "Facilități 

de acostare pentru nave mici si 

ambarcațiuni în municipiul Tulcea - zona 

faleza"  

81.  Servicii de realizare și de livrare  vouchere 

de vacanță pe suport electronic pentru 

salariații din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean  Tulcea  

0,01 Cumpărare 

directă 

S.C. SODEXO PASS 

ROMANIA S.R.L. 

82.  
Servicii de realizare film de promovare a 

locurilor, naturii, oportunităților turistice, 

socio-economice și a obiceiurilor 

gastronomice din  

Județul Tulcea 

54.000,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVARE SI 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

83.  Servicii de dirigenție de șantier pentru 

proiectul "Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul Enisala –

Babadag - Slava Rusa" 

129.000,00 Cumpărare 

directă 

PFA BASCAU 

ADRIAN 

84.  Servicii de mentenanță software Arc GIS 

Desktop Basic Single Use Primary 

Maintenance (01.06.2019-31.05.2020) 

4.150,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ESRI ROMANIA 

S.R.L. 

85.  Servicii de asistenta tehnica dirigenție de 

șantier pe timpul execuției lucrărilor pentru 

proiectul "Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul Baia – 

Ceamurlia de Sus" 

95.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. AXA 

CONSLINE S.R.L. 

86.  Materiale publicitare (mape, broșuri și 

flyere) pentru conferință de lansare și 

închidere proiect "Soluții administrative 

moderne - dezvoltarea și implementarea de 

proceduri si mecanisme simplificate in 

sprijinul cetățenilor in cadrul Consiliului 

Județean Tulcea" 

9.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 

87.  Servicii de organizare evenimente - 

Conferința de lansare proiect "Soluții 

administrative moderne - dezvoltarea și 

implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate în sprijinul cetățenilor în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea" 

10.999,40 Cumpărare 

directă 

S.C. TRIDENT S.R.L. 

88.  
Servicii de informare și publicitate pentru 

proiectul “Reabilitare și extindere 

funcționala Unitatea de Primiri Urgențe 

(UPU) Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea”, finanțat prin POR 2014-2020 

16.750,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVARE SI 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

89.  Servicii de consultanta-management pentru 

proiectul "Modernizare infrastructura de 

transport regional pe traseul Enisala –

Babadag - Slava Rusa" 

125.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SPC ELITE 

CONSULTING 

S.R.L. 

90.  PACHET BIROTICA, proiect "Soluții  

administrative moderne - dezvoltarea și  

implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate in sprijinul cetățenilor în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea" 

4.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

91.  “Servicii de reevaluare a unor active 

corporale de natura construcțiilor aflate în 

14.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. EVALUARE SI 

EXPERTIZA 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

patrimoniul Consiliului Județean Tulcea, de 

către un expert evaluator autorizat” 

conform anunțului de publicitate 

ADV1090461 și a ofertei nr. 

10552/12.07.2019 

JUDICIARA OLARU 

SI ASOCIATII S.R.L. 

92.  Servicii de traducere documente / materiale 

de lucru necesare implementării proiectului 

“Infrastructura transfrontalieră de 

sănătate”, Programul operational comun 

România-Ucraina, 2014-2020 

21.000,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. 

TRADUCATOR 

AUTORIZAT 

COSTACHE 

AURELIA 

93.  Servicii de întreținere și reparații a 

agregatului de preparare apă răcită și 

ventilo-convectoare  

10.811,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PRO CONFORT 

SERVICE S.R.L. 

94.  Servicii de întreținere și reparații pentru  

copiatoare și fax-uri si furnizare a pieselor 

de schimb pentru copiatoare conform 

ofertei de preț nr. 11962/07.08.2019  

44.995,00 Cumpărare 

directă 

S.C. BIROTICA-

SERVICE S.R.L. 

95.  Servicii de publicare si diseminare plan 

regional de acțiune – Întâlnire de lucru 

Faza a II-a, în cadrul proiectului 

„Managementul patrimoniului  

cultural de coasta”- HERICOAST  

1.750,00 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

96.  Furnizare piese de schimb pentru 

echipamente de calcul 

37.984,65 Cumpărare 

directă 

S.C. TOTAL STORE 

PLUS S.R.L. 

97.  SERVICII DE ANDOCARE ȘI 

CONTROL US PONTON ACOSTARE 

14.239,17 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

98.  Servicii de închiriere scenă pentru Primăria 

Baia în vederea organizării evenimentului 

"Zilele Comunei Baia" 

20.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SONIC MUSIC 

SHOW S.R.L. 

99.  Servicii de elaborare a Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții la 

obiectivul "Eficientizare energetica imobil - 

corp C1 str. slt. Gavrilov Corneliu"  

134.229,00 Cumpărare 

directă 

S.C.  OPTIM 

PROIECT S.R.L. 

100.  Servicii de proiectare – Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții, 

Expertiza Tehnică, Audit Energetic pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizarea 

energetica a imobilului  

Ambulanta Tulcea”  

133.735,50 Cumpărare 

directă 

S.C. ICTIONOS 

S.R.L. 

101.  Servicii de cadastru si intabulare a 

sectorului din drumul județean DJ 222, 

cuprins intre km 94+518și hotarul cu jud. 

Constanta 

4.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOPO SISTEM 

SRL 

102.  Servicii de organizare a evenimentului 

cultural "Promovarea valorilor culturale și 

a tradițiilor satului romanesc" 

20.970,00 Cumpărare 

directă 

Asociația Culturala 

Olympia 

103.  Mijloace fixe pentru echipa de 

management, în cadrul proiectului "Soluții 

administrative moderne - dezvoltarea si 

implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate in sprijinul cetățenilor în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea" 

30.610,00 Cumpărare 

directă 

S.C. EST 

COMPUTERS S.R.L. 

104.  Kit pentru semnătură electronică cu 

valabilitate 3 ani - utilizator Cubăniță Ilona, 

pentru sistemul Patrim Ven 

420,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CERTSIGN S.A. 

105.  Kit pentru semnătura electronică cu 420,00 Cumpărare S.C. CERTSIGN S.A. 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

valabilitate 3 ani - utilizator Șerpescu 

Mihaela, pentru sistemul Patrim Ven 

directă 

106.  Servicii de consultanta - management de 

proiect în cadrul activității II.1. Activitatea 

de management de proiect necesare 

proiectului "Facilități de acostare pentru 

nave mici și ambarcațiuni în municipiul 

Tulcea – zona faleza"conform 

specificațiilor tehnice din  

caietul de sarcini transmis de autoritatea  

contractanta ofertantului, pentru o perioada 

de implementare de 17 luni/ 26 ore/luna/ 

131,58 lei fără TVA/oră 

58.158,36 Cumpărare 

directă 

S.C. Xlaed Consult 

S.R.L. 

107.  Servicii de publicare informații relevante în 

cadrul proiectului "Soluții administrative 

moderne - dezvoltarea și implementarea de 

proceduri si mecanisme simplificate în 

sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea" 

494,00 Cumpărare 

directă 

S.C. DELTA S.A. 

108.  Servicii de interpretariat din/în limba rusă 

necesare implementării proiectului 

“Infrastructura Transfrontalieră de 

sănătate”, Programul operational comun 

România-Ucraina, 2014-2020 

4.680,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. IVANOV 

ANANIE 

109.  Servicii evaluare terenuri piscicole aflate în  

amenajările piscicole: Iazurile, Stipoc, 

Rusca, Chilia, Litcov si Maliuc 

6.000,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. IVANICA A 

FLORIN 

110.  Servicii de publicare comunicate de presă 

în cadrul activității de informare si 

publicitate pentru proiectul "Modernizare si 

extindere Școala Gimnaziala Specială nr.14 

Tulcea "  

3.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Total Inter Music 

S.R.L. 

111.  Închiriere echipament tehnic pentru 

derularea evenimentului "Sărbătoarea viei 

și a vinului la Niculițel - Bucuriile 

Toamnei” 

15.960,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ALL MUSIC 

S.R.L. 

112.  Materialelor publicitare proiect "Soluții  

administrative moderne - dezvoltarea și  

implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate în sprijinul cetățenilor in 

cadrul Consiliului Județean Tulcea" 

119.630,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA ȘI 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

113.  

Furnizare mașina NOUL DUSTER 

ORANGE  BLUE DCI 115 4WD 

65.596,05 Cumpărare 

directă 

S.C. RENAULT 

COMMERCIAL 

ROUMANIE S.R.L. 

prin S.C. STAR 

SERVICE S.R.L. 

114.  Asigurare facultativa de incendiu și alte 

riscuri pentru 2 locatii:  

1.Cladire sediu Consiliul Județean Tulcea - 

anul construcției: 1990 -suprafața utilă: 

1586,94 mp 2.Cladire Centrul de Informare 

Crișan - anul construcției: 2005 - suprafața 

utilă: 216 mp  

22.942,09 Cumpărare 

directă 

A.F.J. GHEORGHE 

VIORICA AGENT 

DE ASIGURARE 

115.  Servicii de dirigenție de șantier pentru 

obiectivul „Reabilitare modernizare stație 

centrala de sterilizare si sala de ortopedie 

32.400,00 Cumpărare 

directă 

PFA  Tirsa Nicolae 



34 
 

Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

Spitalul Județean de Urgenta Tulcea” 

116.  Execuție lucrări de reparații alei și parcare 

Consiliul Județean Tulcea 

118.450,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PILOT S.R.L. 

117.  
Servicii de dirigenție de șantier pentru 

obiectivul „Reabilitare modernizare stație 

centrala de sterilizare si sala de ortopedie 

Spitalul Județean de Urgentă Tulcea” 

33.700,00 Cumpărare 

directă 

Asocierea P.F. 

MORUZI CĂTĂLIN 

și P.F.A. 

CONSTANTINESC

U LARISA 

118.  Licența antivirus prelungire 3 ani, 

BITDEFENDER ENDPOINT pentru 

protejare servere de e-mail, 150 conturi de 

e-mail, 150 stații de lucru și utilizatori 

logați în rețea 

15.500,00 Cumpărare 

directă 

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

119.  Servicii de expertiza tehnică pentru 

stabilirea consumului de combustibil la 

autoturismul Dacia Duster. 

800,00 Cumpărare 

directă 

PFA DRAGHICI 

MIRCEA- 

ALEXANDRU 

120.  Servicii de întocmire raport de evaluare 

pentru stabilirea redevenței minime anuale 

pentru terenurile ocupate de amenajările 

piscicole: Periteasca, Murighiol, Popina – 

EC21 si Popina –  

EC22, aflate in domeniul public al 

Județului Tulcea 

66.914,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARE 

DEZVOLTARE 

PENTRU ECOLOGIE 

ACVATICĂ 

PESCUIT SI 

ACVACULTURA 

121.  Servicii de elaborare a documentației 

tehnice – Studiu de Fezabilitate necesara în 

etapa de pre-contractare a proiectului "CB 

Connect Trans", Programul Operațional 

Comun România-Ucraina 2014-2020 

3.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. GENYMAR 2008 

S.R.L. 

122.  Servicii de colectare, transport și 

neutralizare a animalelor moarte 

83.100,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CAZACIOC & 

CO S.R.L. 

123.  Servicii de dirigenție de șantier pentru 

obiectivul „Stații de epurare și reabilitare 

rețele de canalizare Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea” - CLEAN RIVER 

25.000,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. Tirsa Nicolae 

124.  
Furnizare viniete pentru diferite categorii 

de autovehicule  

11.250,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RECLAMA SI 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

125.  Furnizare parazapezi pentru drumurile 

județene din județul Tulcea  

129.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CREATIV TUB 

S.R.L. 

126.  Servicii de transport pentru juniorii 

cluburilor din județ la Cupa Tymbark 2019 

Tulcea - București și retur în perioada 9-10 

noiembrie 2019 pentru un  

număr de 250 de copii 

21.007,05 Cumpărare 

directă 

S.C. LEYLA 

TOURING S.R.L. 

127.  

Echipament de rețea - Catalyst 9300 48-

port PoE+, Network Essentials 

37.006,70 Cumpărare 

directă 

S.C. TELEKOM 

ROMANIA 

COMMUNICATIONS 

S.A. 

128.  Furnizare 12 buc calculator PC si Monitor 

LEd  

67.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOTAL 

STORE PLUS S.R.L. 

129.  Servicii privind Upgrade de la Arc GIS 

Desktop Basic Single Use license vs. 

10.7.1. la ArcGIS Desktop Standard Single 

Use License vs.10.7.1 

33.754,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ESRI ROMANIA 

S.R.L. 

130.  Servicii de dezvoltare site pentru monitorul 

oficial al județului Tulcea 

24.000,00 Cumpărare 

directă 

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

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

131.  Servicii de verificare periodica, reîncărcare, 

reparare, înlocuire piese defecte pentru 

stingătoarele aflate în dotarea sediului 

administrativ al Județului  Tulcea – 

Consiliul Județean Tulcea, str. Pachii, nr. 

20 (inclusiv spatii arhiva, garaje auto și 

nave, C.N.I.P.T) și Hotel Casa Albastra 

Tulcea, str. Portului, zona lac Ciuperca 

1.469,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MAR-INA-

PRODPREST S.R.L. 

132.  Servicii de reparare și mentenanța a 

senzorilor de detectare pentru fum și foc 

amplasate în sediul Consiliului Județean 

Tulcea 

16.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. GARANT 

SECURITY ALL 

S.R.L. 

133.  Servicii de instalare sistem de iluminat 

festiv pentru sediul Consiliului Județean 

Tulcea 

13.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MARKA UTIL 

IMPEX S.R.L. 

134.  Furnizare felicitări personalizate pentru 

Crăciun și Anul Nou 

25.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 

135.  Furnizare materiale de promovare 1 

decembrie 2019 

43.445,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TOTAL STORE 

PLUS S.R.L. 

136.  Lucrări de modernizare iluminat pentru 

sala „Mihail Kogălniceanu” din sediul 

Consiliului Județean Tl 

7.547,00 Cumpărare 

directă 

S.C. GRAFICONS 

S.R.L. 

137.  Furnizare 490 buc punguțe cu dulciuri 

conform ofertei nr 17984/25.11.2019. 

8.918,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CRINUL S.R.L 

138.  Furnizare 3.000 buc punguțe cu produse 

specifice sărbătorilor de iarna, conform 

ofertei nr 17984/25.11.2019 

54.600,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CRINUL S.R.L 

139.  Servicii de întocmire raport de evaluare 

pentru stabilirea redevenței minime anuale 

pentru terenurile ocupate de Amenajarea 

agricola Pardina: Loturile nr. 3, 4 si 5, 

aflate în domeniul public al Județului 

Tulcea. 

3.000,00 Cumpărare 

directă 

P.F.A. IVANICA 

A FLORIN 

140.  Servicii de asistenta tehnica din partea  

proiectantului pe timpul execuției lucrărilor 

la obiectivul ,,Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Vișina-

Ceamurlia de Sus” 

126.500,00 Licitație 

deschisă 

S.C. TOTAL ROAD 

S.R.L. 

141.  Servicii de asistenta tehnica din partea 

 proiectantului pe timpul execuției 

lucrărilor la obiectivul ,,Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Stejaru - Cerna” 

80.000,00 Licitație 

deschisă 

S.C. DRUM 

CONSTRUCT S.R.L. 

142.  Servicii de consultanță pentru 

managementulproiectului ,,Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Vișina –Ceamurlia de Sus” 

126.746,00 Cumpărare 

directa 

S.C. 

PROFESSIONAL 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS S.R.L. 

143.  

Execuție  lucrări la obiectivul 

„Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul  

Vișina – Ceamurlia de Sus” 

29.812.292,45 Licitație 

deschisă 

Asocierea S.C. TIB 

CONS S.R.L. 

București  – 

S.C. WFA IMPEX 

S.R.L. 

Turnu Măgurele 

144.  Execuție  lucrări la obiectivul 

„Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Stejaru – Cerna” 

79.480.683,29 Licitație 

deschisă 

Asocierea S.C. 

STRABAG  S.R.L. 

BUCURESTI  - 
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Nr. 

crt. 
Obiectul contractului Valoarea 

contractului, 

în lei, 

fără TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosită 

Denumirea 

câștigătorului 

S.C. MEGA EDIL 

S.R.L. BUZAU 

145.  

Execuție lucrări de reparații a drumului 

județean DJ222, km 94+518-98+841 

3.008.650,01 Negociere 

fără 

publicarea 

unui 

anunț de 

participare 

S.C. RAMALI 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

146.  Execuția lucrărilor de reparare a drumurilor 

județene DJ 222M, intravilan localitate 

Grindu, km 7+330-10+031 si DJ222 H, 

intravilanul localității Turcoaia pe o 

lungime de 1,650 km 

1.296.636,12 Negociere 

fără 

publicarea 

unui anunț de 

participare 

S.C. SAFE 

CONSTRUCT 

TREND S.R.L. 

147.  Servicii de traducere documente/materiale 

de lucru necesare implementării proiectului 

„Infrastructură de sănătate 

transfrontalieră”finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Comun România-

Ucraina 2014-2020 

21.000,00 Cumpărare 

directă 

PFA TRADUCĂTOR 

AUTORIZAT 

COSTACHE 

AURELIA 

148.  Servicii de interpretariat în/din limba 

ucraineanăsau limba rusă necesare 

implementării proiectului „Infrastructură de 

sănătate transfrontalieră, Programul 

Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020 

4.680,00 Cumpărare 

directă 

PFA IVANOV 

ANANIE 

149.  Servicii de organizare evenimente – 

Comitete tehnice şi Întâlniri de lucru ale 

partenerilor, în cadrul proiectului: 

„Infrastructură de sănătate transfrontalieră, 

Programul Operaţional Comun România-

Ucraina 2014-2020 

118.200,00 Procedură 

simplificată 

S.C. AVANGARDE 

BUSINESS GROUP 

S.R.L. 

150.  Servicii de deszăpezire pe timp de  iarnă  

multianuală a reţelei de drumuri judeţene  

zona Est din Judeţul Tulcea în perioada 

2019 – 2022 –Acord cadru 

7.646.331,74 Licitație 

deschisă 

S.C. MEGA EDIL 

S.R.L. 

151.  Servicii de deszăpezire pe timp de  iarnă  

multianuală a reţelei de drumuri judeţene  

zona Vest din Judeţul Tulcea în perioada 

2019 – 2022 – Acord cadru 

7.646.331.74 Licitație 

deschisă 

S.C. MEGA EDIL 

S.R.L. 

 

 

3. Informații privind litigiile în care este implicată instituția 

 

Situația litigiilor, a numărului de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și numărul 

cauzelor pierdute/câștigate în cursul anului 2019, este următoarea: 

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecata este 279; 

o Numărul de cauze câștigate este 88; 

o Numărul de cauze pierdute este 19; 

o Numărul de cauze suspendate este 74; 

o Numărul dosarelor ce sunt în curs de soluționare este 98. 

   

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

1 a prezentului Raport. 
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Informații privind managementul resurselor umane: 

 

a) Totalul posturilor vacante la 31.12.2019 este de 23, din care: 

 1 post de conducere: 

o 1 post de director executiv adjunct la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

 

 22 posturi de execuție:  

o 1 post de funcționar public la Serviciul Administrație Publică Locală;  

o 2 posturi de funcționari publici la Serviciul Accesare Fonduri Externe; 

o 1 post la Manager Public; 

o 3 posturi de funcționari publici la Serviciul Managementul Proiectelor de Lucrări Publice; 

o 2 posturi de funcționari publici la Urbanism, Autorizare și Inspecție Urbană; 

o 1 post de funcționar public la Amenajarea Teritoriului; 

o 1 post de funcționar public la Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public; 

o 1 post de funcționar public la Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate; 

o 1 post de funcționar public la Biroul Venituri; 

o 3 posturi de funcționari publici la Biroul C.N.I.P.T.; 

o 2 posturi de funcționari publici la Compartiment Audit Intern; 

o 2 posturi de funcționari publici la Serviciul Contencios și Asistență Juridică; 

o 1 post de personal contractual la Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public; 

o 1 post de funcționar public la Compartiment Informatică; 

 

 5 posturi temporar vacante 

 

b)   informații despre fluctuația de personal în anul 2019: 

o persoane angajate; 

o persoane plecate; 

c)   numărul de funcții de conducere exercitate temporar în anul 2019: o persoană; 

d)  venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 9353/ 2019. 

 

În anul 2019 în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea au fost organizate un număr de 

9 concursuri din care: 

 concursuri de recrutare; 

 2 concursuri de promovare în grad; 

 1 concurs de promovare în funcție de conducere. 

 

        Date contact structuri interne: 

 

 Cabinet  Președinte – tel.0240502200 

 Cabinet vicepreședinte Dumitru Mergeani – tel.0240502202 

 Cabinet vicepreședinte Petre Badea - tel.0240502201 

 Cabinet administrator public Vasile Strat – tel.0240502204 

 Secretarul județului Tulcea, Mihai Marius Cristi – tel.0240502207 

 Arhitectul șef al județului, Cristian Ionescu Preotu – tel.0240502217 

 Direcția Investiții, Fonduri Externe și Managementul proiectelor – tel.0240502238 

o Serviciul accesare fonduri externe - tel.0240502230 

o Serviciul managementul proiectelor de lucrări publice – tel.0240502228/227 
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o UIP-SMID – tel.0240502227/228 

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

o Mediu 

 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului - tel.0240502217 

o Amenajarea teritoriului – tel.0240502250 

o Urbanism, autorizare și inspecție urbană – tel.0240502220/221 

o Autoritatea județeană de autorizare transport public  

o GIS – tel.0240502250 

 Direcția Economică, Buget, Finanțe și Administrativ – tel.0240502252 

o Serviciul Buget, Finanțe și Contabilitate -  tel.0240502255/256 

o Biroul Venituri – tel.0240502257/258 

o Compartiment Cultură, Culte 

o Compartiment Sănătate– tel.0240502257/258 

o Compartiment Administrativ 

 Direcția de Turism și Mijloace de Transport  

o Biroul C.N.I.P.T. – tel.0240519055 

o Secția Muncitori Auto și Navală 

 Compartiment Sănătatea și Securitatea Muncii - 

 Serviciul Comunicare, Relații Externe. Anticorupție și Promovarea Județului – 

tel.0240502211/208/209 

 Compartiment Audit Intern - tel.0240502261 

 Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice- tel.0240502253/254/267 

 Serviciul Contencios și Asistenșă Juridică – tel.0240502217/222/223 

 Compartimentul Guvernanță Corporativă – tel.024050260 

 Biroul Achiziții Publice – tel.0240502235/236 

 Manager public 

 Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public – tel.0240502213 

 Compartiment Informatică – tel.0240502224 

 Compartiment Registratură și Relații Publice – tel.0240502275 

 

VI. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

1. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

La nivelul Consiliului Județean Tulcea, în anul 2019 au fost înregistrate 27 de cereri privind 

informații de interes public.  

Cererile formulate au fost soluționate în termen.  

Totodată, s-a procedat la: 

-  afișarea tuturor informațiilor de interes public la avizierul instituției;  

- informarea cetățenilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituției noastre, a 

instituțiilor subordonate, cât și a celorlalte instituții publice din județ; 

-  gestionarea Telefonului Cetățeanului. 

 

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 informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare. 
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2. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată 

 

Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Județean Tulcea au fost supuse dezbaterii 

publice, ședințele au fost publice și s-au desfășurat în prezența reprezentanților presei locale.  

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

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, constituie Anexa 3 a 

prezentului raport. 

 

3. Informații despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituții 

publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri) 

 

3.1. Parteneriate cu alte instituţii publice 

 

  În vederea realizării în bune condiţii a unor activităţi culturale / sportive / educative de importanţă 

judeţeană, naţională şi internaţională, în anul 2019, Consiliul Judeţean Tulcea a fost implicat în 

parteneriate alături de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de Arte „George Georgescu” din Tulcea, Colegiul Dobrogean „Spiru 

Haret”, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Tulcea, Clubul Sportiv Școlar Tulcea, Clubul Sportiv 

Municipal Danubius, Primăria Comunei Beidaud,  Primăria Comunei Niculițel, Primăria Comunei 

Mahmudia, Primăria Orașului Sulina, Instituția Prefectului Județul Tulcea 

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: Festivalul Păstoritului, 

Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, olimpiade şi concursuri 

şcolare, Concursul naţional de proiecte „Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”, Concursul 

Internaţional de Interpretare „George Georgescu”, Concursul Naţional de Acuarelă „Constantin 

Găvenea”, Concursul Interjudețean de Matematică „Laurențiu Panaitopol“, Concursul Internaţional de 

Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Concursul de eseuri „Dobrogea de azi privind spre viitor“, Gala 

Premiilor de Excelență ale Colegiului „Spiru Haret”, zilele comunelor cu care s-au încheiat parteneriate. 

 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, Asociația de Management al Destinației 

Turistice Delta Dunării.  

 

 3.2.  Relaţia cu mediul de afaceri 

 

Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri din zonă a constituit mereu o prioritate pentru Consiliul 

Județean Tulcea. Instituția noastră a dezvoltat de-a lungul timpului o bună cooperare cu Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură a județului Tulcea și cu alte instituții, alături de care a organizat acțiuni 

de promovare economică a județului.  

În luna martie, președintele Consiliului Județean Tulcea și președintele Asociației de Management 

al Destinației Turistice Delta Dunării au fost gazdele seminarului „Agricultura ecologică – pilon de 

susținere al turismului responsabil în Delta Dunării“, al cărui principal scop a fost identificarea 

mecanismelor pentru integrarea produselor eco/agricultura ecologică în dezvoltarea sustenabilă a 
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turismului în destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord. Evenimentul organizat în colaborare 

cu Bio Danubius Cluster și Delta Organic Crops SCS s-a bucurat de prezența unui fost Președinte al 

Republicii Federale Germania, Christian Wulff, a unor reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului 

României, dar și ai mediului de afaceri local. 

În cadrul vizitei oficiale întreprinse în luna aprilie la Tulcea de către ministrul Finanțelor Publice 

și ministru interimar al Fondurilor Europene, Consiliul Județean Tulcea a organizat o întâlnire  între 

acesta și reprezentanții mediului de afaceri din Județul Tulcea. În cadrul întrevederii, cei peste 20 de 

întreprinzători tulceni prezenți au adus în discuție chestiuni legate de lipsa forței de muncă în mediul 

privat, încadrarea tinerilor și a elevilor și problemele legate de programul de lucru al acestora din urmă în 

raport cu productivitatea, precum și cele referitoare la păstrarea angajaților din turism în extrasezon. Tot 

pentru a menține o relație deschisă cu mediul de afaceri, Consiliul Județean Tulcea a continuat și în anul 

2019 dialogul cu partea chineză. În luna octombrie, președintele Consiliului Județean Tulcea și 

vicepreședinții instituției au primit vizita Excelenței Sale Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 

Republicii Populare Chineze la București, însoțită de secretarul I în cadrul Ambasadei.  

În anul 2019 s-au aniversat 70 de ani de relații diplomatice între România și China. Consiliul 

Județean Tulcea a primit invitația de a se alătura Organizației Mondiale a Orașelor Fluviale (WCCO), 

care are sediul central în China, pentru a realiza o colaborare cu municipiul Yangzhou, și a identifica 

posibilitări reale de a aduce cât mai mulți turiști chinezi în județul Tulcea. 

 

3.3.  Relații 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. 

 

Relația cu Suzhou, China 

  

În luna octombrie, la Muzeul de Artă, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie „Iată Suzhou!“, 

organizată de Consiliul Județean Tulcea, prin Institutul de Cercetări Eco Muzeale, și Municipalitatea 

Suzhou. Reprezentanții instituției au participat, alături de Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și 

Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze la București și de membrii unei delegații din Suzhou la 

vernisajul expoziției. Expoziția a fost prilejuită de împlinirea a 24 de ani de cooperare româno – chineză 

la nivel județean dar și a 70 de ani de la inițierea legăturilor diplomatice dintre China și România, pe 5 

octombrie 1949. 

În luna noiembrie, Consiliul Județean Tulcea a primit vizita unei delegații din Suzhou. La întâlnire 

au fost prezenți prefectul, viceprimarul municipiului, deputați și șefi ai instituțiilor de cultură de la nivel 

județean. 

  

Relația cu Izmail, Ucraina 

 

În luna iulie, președintele Consiliului Județean Tulcea a participat, la Izmail, la conferința de 

lansare a proiectului „Infrastructură transfrontalieră de sănătate“. La eveniment au mai fost prezenți 

reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Secretariatului Tehnic 
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Comun BRCT Suceava România-Ucraina și ai Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 

Dunărea de Jos“.   

 În luna septembrie, reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat, la Izmail, la 

conferința de lansare a proiectului Clean River. Proiectul este finanţat cu Fonduri Europene de Dezvoltare 

Regională prin Instrumentul European de Vecinătate  Președintele Consiliului Județean Tulcea a avut o 

întâlnire cu membrii unei delegații oficiale din Republica Ucraina, condusă de vicepreședintele 

Consiliului Regional Odessa. Scopul întrunirii l-a constituit punerea la punct a ultimelor detalii privind 

deschiderea Punctului de trecere RO-RO Isaccea-Orlovka.  

 

Relația cu Raionul Cahul, Republica Moldova  

 

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor de lucru din luna octombrie, pe stadionul 

Raional „Atlant” din Cahul, a avut loc cea de-a doua etapă a „Cupei Înfrățirii” la fotbal, un proiect al 

Asociației Județene de Fotbal Tulcea, care își dorește să întărească relațiile de prietenie și bună vecinătate 

între România, Republica Moldova și Ucraina. Prima etapă a acestei competiții s-a desfășurat la Tulcea, 

în perioada 14-15 septembrie.  

Consiliul Județean Tulcea, finanțatorul  proiectului, este activ în acest domeniu, primele inițiative 

de acest gen fiind susținute în cadrul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de 

Jos”.  

 

Relația cu Departamentul Aveyron, Franța 

 

În luna iunie, o delegație a Consiliului Județean Tulcea a efectuat o vizită oficială în Aveyron, 

Franța, în scopul întăririi cooperării dar și al stabilirii unor noi direcții de cooperare Tulcea-Aveyron. În 

cadrul vizitei au avut loc mai multe întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Consiliului  Departamental 

Aveyron. În cadrul acestei deplasări, un grup de șase tineri români instituționalizați la Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțiți de educatori de la centrele Speranța și Pelican, au avut 

posibilitatea de a interacționa cu tineri francezi din Aveyron, inclusiv în cadrul unor meciuri de fotbal.  

 

3.4.  Participarea la asociații internaționale 

 

Conferința Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

 

  La începutul lunii martie, la Brest, Regiunea Bretania (Franța), o delegație a Consiliului Județean 

Tulcea a participat la întâlnirea Biroului Politic al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime, răspunzând 

invitației adresate de conducerea Regiunii Bretania.  În cadrul lucrărilor, au fost dezbătute repere privind 

pregătirea raportului de progres al CRPM și pașii următori în acest sens, politica de transport și 

accesibilitate, viitorul politicii de bugetare și politicii de coeziune ale Uniunii Europene. 

 În luna martie, la Istanbul, o delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat la Seminarul 

Regional privind Economia Albastră – „Către o agendă maritimă comună pentru Marea Neagră“.              

Obiectivul principal este acela de a colecta idei despre inițiative și acțiuni comune și de colaborare la 

nivel regional pentru a alimenta Agenda maritimă comună.  

  În data de 12 aprilie 2019, la Tulcea, a avut loc Adunarea Generală a Comisiei Balcanice și a 

Mării Negre din cadrul Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, în organizarea Consiliului 

Județean Tulcea și a Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă FLAG Delta Dunării. Lucrările s-au 

axat pe două teme principale, respectiv Creșterea Economică Albastră ca motor al cooperării în bazinul 

Mării Negre și al Dunării și Transport durabil în regiunea Balcanică și a Mării Negre. 
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          O delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat, în luna iunie, la reuniunea Biroului Politic al 

Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, desfașurată la Donegal, Irlanda. În cadrul 

lucrărilor un consilier județean tulcean a fost ales în funcția de prim-vicepreședinte al Comisiei Balcanice 

și a Mării Negre din cadrul CRPM și a susținut o prezentare a liniilor directoare și a priorităților Județului 

Tulcea, ca membru al CRPM, vizavi de viitorul politicii rețelei europene de transport TEN-T.    

 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) 

 

În luna martie, la Orebro, în Suedia, o delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat la 

lucrările Plenarei de Primăvară a Ansamblului Regiunilor Europene și la  seminarul „Food for thought 

Action!“, pentru o abordare regională a sistemelor alimentare inovatoare. 

În luna iunie, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea a participat la lucrările 

Adunării Generale a Adunării Regiunilor Europene, care a avut loc în  Larnaca, Cipru.  În cadrul sesiunii 

statutare, au fost abordate subiecte cheie referitoare la viitorul ARE, inclusiv perspectivele strategice 

2019-2020, aspecte financiare precum şi noi iniţiative. 

O delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat, în septembrie, la Plenara de toamnă a 

Adunării Regiunilor Europene (ARE), desfășurată la Podčetrtek, Slovenia. Cu acest prilej, aproximativ o 

sută de reprezentanți aleși și funcționari publici din regiunile membre ale ARE s-au reunit pentru a 

discuta realitățile regionale de coeziune de pe continentul european.  

 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”  

      

  În luna mai, la Cahul, s-a desfășurat Adunarea Generală a Asociației de Cooperare 

Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” unde a avut loc alegerea unui nou președinte al 

organismului de cooperare menționat.   

Cu implicarea directă a Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, 

partenerii din organizație, printre care și Consiliul Județean Tulcea au reușit să obțină finanțări externe 

pentru o serie de proiecte bilaterale:  

- „Infrastructura transfrontalieră de sănătate“, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina 2014-2020. A fost semnat 

contractul de finanțare la începutul anului și tot în anul 2019 au avut loc conferințele de lansare, atât la 

Tulcea cât și la Izmail, precum și alte acțiuni din cadrul proiectului. 

- Clean River implementat cu fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Comun 

România-Ucraina 2014-2020– Contractul a fost semnat la București în luna iulie, a fost lansat oficial în 

septembrie 2019 și s-au demarat deja o serie de întâlniri, work-shopuri și activități din proiect. 
 

Lucrul cu voluntari 
 

 Consiliul Județean Tulcea se implică activ în viața comunității susținând activitatea organizațiilor 

non guvernamentale care activează în domeniul voluntariatului. Prin intermediul finanțărilor acordate în 

baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, domeniul Cultură, Consiliul Județean Tulcea a finanțat un 

eveniment spectacol dedicat celor implicați în astfel de activități: Gala Voluntarului Tulcean, ediția 2019. 

Evenimentul s-a desfășurat la Teatrul Jean Bart din municipiu. 

De asemenea, de-a lungul anului, Consiliul Județean Tulcea, a apelat la sprijinul voluntarilor în 

derularea unor manifestări publice cum sunt: 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului, Ziua Dobrogei, 

Ziua Națională etc. 
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VII. LEGISLAȚIE 

 

În cursul anului 2019, Consiliul Judeţean Tulcea a avut 21 iniţiative legislative, materializate în 

proiecte de acte normative, după cum urmează : 

 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 67,5 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea;  

 

2. Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr.31 la Hotărârea Guvernului 

nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului 

Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea; 

 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 527,19 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 

 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1020 mp, situat în municipiul Tulcea, zona 

Neptun, strada I.L.Caragiale nr.7, spate bloc C2, identificat cu numărul cadastral 44238, înscris în 

cartea funciară nr.44238, Unitatea Administrativ-teritorială Tulcea; 

 

6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 

7. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 

 

8. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.595/2000 privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor şi al mărfurilor de 

strictă necesitate între localităţile din Delta Dunării şi municipiul Tulcea; 

 

9. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 6081,0 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

10. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.28 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 
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11. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 

 

12. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea cu prioritate a sumei de 2665,00 mii lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

13. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ; 

 

14. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea ;  

 

15. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 740,80 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,  pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea;  

 

16. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 363,57 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

17. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru finanţarea unor cheltuieli 

urgente necesare continuităţii serviciului public de distribuţie a agentului termic la nivelul 

municipiului Tulcea, pentru sezonul de iarnă 2019-2020; 

 

18. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 8025,73 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

19. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 28.819,90 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

 

20. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de funcţionare aferente unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, până la sfârşitul anului 2019;  

 

21. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de funcţionare aferente unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, până la sfârşitul anului 2019. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA                            Anexa nr.2 

   

 

 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 

 

 

          Subsemnata, IORDAN GINA , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2019, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 

aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea 

specifică a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2019: 

I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de 

interes public? 

   Suficiente 

  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt: 

   Suficiente 

   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform 

art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

   Pe pagina de internet 
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  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României  

 În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI TULCEA 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

   Da 

   Nu 

 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?  

a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege? 

     Da 

    Nu 

   

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

    Da 

   Nu 

 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis?  

Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 

Elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri.  

B. Informaţii furnizate la cerere 

1.Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 

pe suport 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

27 9 18 3 24 0 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           14 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       2 

c) Acte normative, reglementări 10 

d) Activitatea liderilor instituţiei  - 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

- 

f) Altele, cu menţionarea acestora: chestionar - studiu de caz, informații pentru lucrare de 

doctorat.  

1 

 

2. Număr total de       

solicitări 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajare pe domenii de 

interes 
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soluționate 

favorabil 

Redirecționate  

către alte 

instituții în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E 

 

F G 

 

H I J K L 

27 1 26 - - 24 3 - 14 2 10 -- - 1 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 

    D - Comunicare electronică 

    E - Comunicare în format hârtie 

    F - Comunicare verbală 

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 

    I - Acte normative, reglementări 

    J - Activitatea liderilor instituţiei 

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    L - Altele  
 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 

legal: 

    - Nu este cazul. 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    - Nu a fost cazul.  

5.Numărul 

total de 

solicitări 

respinse 

 

Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte 

motive (cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc) 

A B C D Altele (se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 

  

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: 

(enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  

    - Nu a fost cazul.  

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   

    - Nu a fost cazul.  
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6.1.Numărul de reclamații  

administrative la adresa instiuției 

 publice în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa 

instituției în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 

 favorabil 

Respins 

 

În curs de 

soluționare 

 

Total 

 

Soluționate    

- - - - - - - - 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 

7.1. Costuri 

Costuri totale 

de funcționare a 

compartimentului 

Sume încasate  

din serviciul de  

copiere 

Contravaloarea 

serviciului de 

copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care stă la 

baza stabilirii contravalori 

serviciului de copiere 

sunt incluse  în 

costurile de funcționare 

a instituției, nefiind 

înregistrate distinct 

 0,30 lei/pag.  

format A4 

0,50 lei/pag. 

 format A3 

H.C.J. nr. 218  din  19.12. 2018, 

privind stabilirea taxelor și tarifelor 

reprezentând venituri proprii ale 

județului Tulcea, instituțiilor 

publice subordonate CJ Tulcea și 

ale RA Aeroportul Delta Dunării 

Tulcea, pentru anul 2019, cu 

completările ulterioare 

 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate 

seturi de date de interes public ? 

 Da 

 Nu 

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public: 

 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii 

de interes public: 

Colaborare susținută a Serviciului Administrație Publică Locală și a responsabilului de aplicarea 

Legii 544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în 

vederea furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, 

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și 

completările ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001.                   
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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 
       Serviciul Administraţie Publică Locală               Anexa nr.3 

 

 

 

RAPORT ANUAL 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 

 
 In conformitate cu art.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportul privind 
implementarea normelor de transparenţă decizională pe anul 2019, la nivelul Consiliului Județean 
Tulcea, se prezintă astfel: 
 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2019 A1 6 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate 
în mod public 

A2 6 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 6 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 6 

       c.   prin mass-media  A2_3 6 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii 
referitoare la proiecte de acte normative 

A3 - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite A3_2   - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au 
depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la 
proiectul de act normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor 
asociaţii legal constituite 

A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 
societatea civilă care au fost desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 
normative 

A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal 
constituite 

A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 
2019 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost 
adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le 
exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile 
publice) 

B1 19 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 19 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 19 

               c. mass-media B2_3 19 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la B3 500 
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şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-
media 

B4 19 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în 
cadrul şedinţelor publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor 
publice 

B8 19 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 19 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2019 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională 
intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


