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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

 

potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public 

 

 

 

I. Profil organizaţional 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

 

Situat în extremitatea estică a României, judeţul Tulcea este deţinătorul unui patrimoniu economic 

şi cultural impresionant,  în a cărui punere în valoare instituţia noastră, Consiliul Judeţean Tulcea, joacă 

un rol important. 

În numele cetăţenilor judeţului Tulcea, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului executiv, 

garantăm gestionarea domeniului  public şi privat al judeţului şi, în limitele legii, punem în practică 

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

Pentru atingerea acestui scop, avem un rol activ în parteneriate inter-instituţionale care au drept 

obiectiv dezvoltarea durabilă a judeţului, valorificarea potenţialului natural, uman şi cultural tulcean, 

atragerea de investiţii. 

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

activităţii lor cetăţeanul judeţului Tulcea, pentru care ne-am asumat misiunea realizării unui act 

administrativ în conformitate cu legea şi menit să contribuie la bunăstarea sa. 

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 

Administraţia publică la nivel judeţean se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de 

interes deosebit. 

În conformitate cu Legea 215 /2001 a administrației publice locale, Consiliul Judeţean Tulcea are 

următoarele  categorii principale de atribuţii:  

 

 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean; 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

 atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

 atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

 alte atribuţii prevăzute de lege. 

     

În  exercitarea atribuţiilor mai sus menţionate, consiliul judeţean: 

    a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 

    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de 

interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 

    c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 

şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 

judeţean; 

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

deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 
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    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes judeţean. 

     

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

    a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările 

de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

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

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

numele judeţului, în condiţiile legii; 

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

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

judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare 

cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti 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 locale 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 lit. c), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 

    b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea 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 lit. d), consiliul judeţean: 

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: 

    1. educaţia; 

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 

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

    3. sănătatea; 

    4. cultura; 

    5. tineretul; 

    6. sportul; 

    7. ordinea publică; 

    8. situaţiile de urgenţă; 

    9. protecţia şi refacerea mediului; 

  10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

  11. evidenţa persoanelor; 

  12. podurile şi drumurile publice; 

  13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz 

metan; 

  14. alte servicii publice stabilite prin lege; 

 

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

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

    d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ, la cererea acestora. 
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     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 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. 

     

3. Contribuţia la obiectivele guvernării şi obiectivele asumate de România 

 

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

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

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

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

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

înscrise în aceste documente. 

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

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

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

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

sociale, Consiliul Județean Tulcea a adoptat, în decembrie 2014, Hotărărea de Consiliu Județean nr. 164 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pentru perioada 2014 – 2020. 

Apreciind că doar stabilirea unor obiective strategice prioritare nu este de natură să dezvolte 

capacitatea autorităţii de a formula politici publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, Consiliul 

Judeţean Tulcea a căutat oportunități pentru mecanisme /surse de finanțare moderne și integrate accesând 

prin intermediul Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice o finanțare din Programul Operațional 

de Asistență Tehnică al Ministerului Fondurilor Europene, proiectul cu denumirea „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. 

Din această cauză, în decembrie 2014 a fost aprobat documentul pe care l-am menţionat anterior, 

„Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 2014 – 2020” un document 

dinamic și perfectibil, care va fi  adaptat permanent la evoluţia şi rigorile mediului economico-social din 

judeţ şi de la nivel naţional şi european.  

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. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Tulcea sprijină intervenţiile în comunitate ale societăţii civile, prin 

încheierea de contracte de finanţare, în baza prevederilor Legii nr.350/2005. 

Sunt sprijinite activităţile care contribuie în mod direct la implicarea cetățenilor județului Tulcea în 

inițierea și desfășurarea de activități sportive ca alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber,  

susținerea sportului de performanță,  implicarea cetățenilor județului Tulcea în inițierea și desfășurarea de 
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activități culturale sau educative, care au drept scop creșterea coeziunii sociale și dezvoltarea cetățeniei 

active. 

 

4. Date de contact: 

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

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

 

II. Politici Publice - Priorităţi pentru perioada următoare  

 

Portofoliul de proiecte elaborat pe baza nevoilor identificate la nivelul județului Tulcea este în 

concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 2014 – 2020, aprobată prin 

H.C.J. Tulcea nr. 164/2014.  

În viziunea de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea se ține cont de principiile europene: dezvoltare 

inteligentă, coeziune și protejarea mediului înconjurător, prin valorificarea potenţialului economic 

existent pe zone intitulate Grupuri de Dezvoltare, având drept scop: 

- asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural, cu accent deosebit pe 

valorificarea potențialului extraordinar al Deltei Dunării în ceea ce privește ecoturismul bazat pe  resurse 

naturale, protejând mediul și biodiversitatea;  

- dezvoltarea turismului bazat pe resurse nepoluante și tradiționale; dezvoltarea unui eco-

turism  bazat pe resursele locale, prin introducerea și extinderea conceptului de destinație eco-

turistică  pentru zona Deltei Dunării; 

- existenţa unei forţe de muncă calificate, pentru care se asigură un număr suficient de locuri de 

muncă;  

- creşterea competitivităţii judeţului, prin valorificarea sectoarelor economice existente,  cu 

respectarea principiilor dezvoltării durabile, inteligente și incluzive;  

- diversificarea economiei judeţului, prin valorificarea patrimoniului natural, cultural-istoric şi 

uman;  

- îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor și asigurarea unui acces egal la utilităţi şi 

servicii publice calitativ superioare;  

- implicarea activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a 

judeţului,  consultarea permanentă a comunităţilor, partenerilor sociali şi mediului de afaceri în procesul 

decizional. 

 Proiectele propuse sunt corelate și cu cele două obiective ale Strategiei integrate de dezvoltare 

durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin H.G. nr. 602/2016, după cum urmează: 

 - păstrarea valorilor naturale unice, printr-un management de mediu ghidat de știință și prin 

consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori pro-activi ai acestui patrimoniu mondial 

unic (Pilon I: Protejarea mediului și resurselor naturale); 

 - dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, 

eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de 

sprijinul unor servicii publice îmbunătățite (Pilon II: Îmbunătățirea economiei, Pilon III: Îmbunătățirea 

conectivității, Pilon IV: Asigurarea serviciilor publice); 

 

Portofoliu proiecte pentru perioada 2014-2020: 

 

1 Program de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

1.1 Managementul patrimoniului cultural de coasta – HERICOAST  

2 Program Operaţional Comun România – Ucraina (cooperare transfrontalieră) 

2.1 
CLEAN RIVER (Stații de epurare și reabilitare rețele de canalizare – Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea) 

mailto:office@cjtulcea.ro
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2.2 
Infrastructura de sănătate transfrontalieră (Reabilitare și modernizare stație centrală de 

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

3 
POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (drumuri județene situate în 

teritoriul non – ITI) 

3.1 Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu 

3.2 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna 

4 
POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (din alocarea financiară ITI 

Delta Dunării) 

4.1 Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsoanele Niculiţel și Turda – Sarichioi 

4.2 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala –Babadag – Slava Rusă 

4.3 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus 

4.4 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina–Ceamurlia de Sus 

4.5 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche  

5 

POR 2014-2020 Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

5.1 
Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și conservarea Muzeului 

de Etnografie și Artă Populară Tulcea 

5.2 
Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea Punctului Muzeal „Casa 

Panaghia“ 

5.3 
Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului „Farul 

vechi Sulina”, județul Tulcea 

6 
POR 2014-2020 Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

6.1 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol 

7 
POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

7.1 
Valorificarea patrimoniului arheologic și istoric nord-dobrogean prin eficientizarea energetică și 

reabilitarea Muzeului de Istorie și Arheologie  

7.2 
Reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirii Centrului Cultural „Jean Bart” şi a Şcolii 

Populare de Artă Tulcea  

7.3 Eficientizarea energetică a Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna”  

7.4 Eficientizarea energetică si modernizarea Școlii nr. 14, Tulcea  

7.5 Eficientizarea energetică a sălii de şedinţe „Mihail Kogalniceanu”   

7.6 Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

7.7 Eficientizarea energetică a clădirii - Spital boli contagioase, Tulcea 

7.8 
Eficientizarea energetică a imobilului situat în str. Gavrilov Corneliu, nr. 154, municipiul 

Tulcea 

7.9 Eficientizarea energetică și modernizare imobil – sediul Consiliului Judeţean Tulcea 

7.10 Eficientizarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea 

8 
POR 2014-2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

8.1 Extindere Unitate de Primiri Urgențe (UPU) – Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
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8.2 Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatoriu – Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea 

8.3 Reabilitare imobil secție exterioară UPU-SJUT – localitatea Babadag - centru de prima urgență 

 

III. Transparenţă instituţională 

 

1. Bugetul instituţiei 

 

Conform prevederilor art.104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, o atribuţie importantă a preşedintelui consiliului judeţean este cea privind „bugetul propriu al 

judeţului“. 

Prin Direcţia Economică, Buget, Finanţe şi Administrativ– Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, 

s-a fundamentat proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pe baza  prevederilor Legii nr. 339/2015 

privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016 şi a propunerilor direcţiilor şi serviciilor din aparatul 

propriu şi a instituțiilor subordonate, care a fost supus aprobării, conform prevederilor legale. Totodată,  

s-a urmărit execuția bugetului, încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor urmărind, în permanență, 

încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  

  În anul 2016, Consiliul Județean a avut ca atribuții  repartizarea  procentului 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 și repartizarea 

sumelor din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în vederea asigurării 

drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de 

masă. În vederea  asigurării unei repartiții echilibrate, prin direcție au fost solicitate propuneri de investiţii 

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

    Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli,  fundamentate 

și prezentate în anul 2016, au fost în numar de 44 - inclusiv bugetul fondurilor nerambursabile, bugetele 

instituțiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2016 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a 

bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 10/28.01.2016 a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută 

suma  de 148.295 mii lei la venituri şi 193.493 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. 4/ 28.01.2016 şi H.C.J. nr. 5/ 28.01.2016. 

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

H.C.J. nr. 8/ 28.01.2016 şi H.C.J. nr. 9/ 28.01.2016. 

De asemenea, au fost fundamentate și supuse aprobării un număr de 3 proiecte de hotărâri privind 

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

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

În cursul anului, în funcție de unele necesități privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate și supuse aprobării un numar de  paisprezece (14) 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 2015 s-a desfăşurat acţiunea de 
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întocmire a proiectului de buget pe anul 2016 şi a estimărilor pentru perioada 2017-2018 pentru bugetul 

propriu al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor subordonate. 

În acest sens, au fost solicitate propuneri de la toate direcţiile şi serviciile Consiliului Judeţean, 

precum şi de la instituţiile subordonate, care au fost analizate şi centralizate la nivelul compartimentului 

buget şi transmise la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea.  

Pe parcursul anului 2016 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul Finanţelor 

Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2016, de la bugetul de stat, pentru judeţul 

Tulcea, precum şi la ministerele care gestionează programe naţionale. 

La finele anului 2016, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016 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 finanţarea programelor naţionale de dezvoltare locală. 

Activitatea pentru anul bugetar 2016 : 

- Finanţare de la Bugetul de stat – 117.157 mii lei; 

- Finanţare rambursabilă – 6.456 mii lei; 

- Venituri proprii realizate – 47.150 mii lei 

- Fonduri externe nerambursabile – 596 mii lei. 

Pentru anul 2016 au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 187.684,64 mii lei 

(conform bugetului de venituri şi cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în valoare de 178.080,55 

mii lei. 

 Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 26,48 %. 

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

             

Explicaţii Cod 
Prevederi 

2016 

Realizat 

2016 

% 

realizat 

1 2 3 4 5=4/3 

TOTAL VENITURI  1 
187 

684.64 

178 

080.55 
94.88% 

VENITURI PROPRII  4802 42 362.00 47 150.42 111.30% 

Impozit pe profit de la agenţii economici  010201 24.00 100.29 417.88% 

Cote defalcate din impozitul pe venit  040201 23 261.00 21 447.29 92.20% 

Sume alocate de Consiliul Județean pentru  

echilibrarea bugetelor locale 
 040204 10 254.00 9 522.60 92.87% 
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Alte impozite pe venit,profit şi câştiguri din 

capital 
 050250 3.00 5.50 183.33% 

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane 

juridice 
160202 350.00 356.20 101.77% 

Venituri din concesiuni şi închirieri A3000530 7 165.00 6 784.92 94.70% 

Contribuţia lunară a părinţilor pentru 

întreţinerea minorilor 
33.02.27   4.42   

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 

judecată 
33.02.28       

Venituri din amenzi şi alte sancţiunilor aplicate 

potrivit dispoziţiilor legale 
A350102 13.00 15.23 117.15% 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 350550 7.00 745.01   

Alte venituri 360250 983.00 1 030.96 104.88% 

Sume provenite din finanţarea anilor precedenți 

Secţiunea Dezvoltare 
A.36.32.02 104.00 6 930.60 6664.04% 

Sume provenite din finanţarea  anilor precedenți 

Secţiunea Funcţionare 
A.36.32.03 198.00 207.30 104.70% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

institutiilor publice (maculatură, fier vechi) 
390201   0.10   

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 0.00 0.00   

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370203 -4 442.00 -20.00 0.45% 

Vărsăminte din secţiunea de dezvoltare 370204 4 442.00 20.00 0.45% 

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE 

VALOAREA  ADAUGATÃ 
1102 71 835.00 71 163.37 99.07% 

Sume defalcate din TVA ptr. finanţ. chelt.desc.la 

nivelul jud. 
110201 50 642.00 49 970.37 98.67% 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene 110205 7 218.00 7 218.00 100.00% 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
110206 13 975.00 13 975.00 100.00% 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 16 0.00 6 428.25   

Utilizare excedent anii precedenţi cf. HCJ nr. 

9/2014 
400214       

Sume primite în cadrul mecanismului decontării 400216   6 428.25   
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cererilor de plată  cf. HCJ nr. 9/2014 

SUBVENŢII  17 48 238.64 45 993.68 95.35% 

Subvenţii pt. finanţarea progr. multinaţionale 

mediu şi gospodărirea aplor 
42.02.13       

Subvenţii bugetul de stat - Aparaturi medicale şi 

echipamente 
42.02.16.01       

Subvenţii bugetul de stat - proiecte finanţate din 

FEN postaderare 
42.02.20 3 575.00 1 923.51 53.80% 

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
42.02.21 32 645.00 32 567.40 99.76% 

Finanţare Camera Agricolă 42.02.44 405.00 337.74 83.39% 

 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele 

locale necesare susținerii derulării proiectelor 

finanțate din FEN postaderare aferente 2014-

2020 

A 42.69 2 335.00 1 886.40 80.79% 

Finanţarea programelor naţionale de dezvoltare 

locală 
42.02.65 9 278.64 9 278.63 100.00% 

SUME FEN POSTADERARE  4502 9 883.00 2 459.52 24.89% 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul 

curent FEDR 
45.02.01.01 9 803.00   0.00% 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 

anteriori  FEDR 
45.02.01.02   2 411.90   

Prefinanţare FEDR 45.02.01.03   47.62   

Prefinanţare FEDR 45.02.08.01 80.00     

SUMEPRIMITE DE LA UE 4802 15 366.00 4 885.31 31.79% 

Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Prefinanțare 
48.02.01.03 100.00   0.00% 

  48.03.01.03 15 266.00   0.00% 

  A 48.03.01   4 885.31   

Din totalul de 16.080,04  mii lei, reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport, Venituri din concesiuni şi închirieri, Venituri din amenzi şi alte sancţ. aplicate 

potrivit disp. legale, Alte amenzi, penalităţi şi confiscări, Alte venituri, Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale institutiilor publice,  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând dom.privat ), veniturile din 

concesiuni şi închirieri reprezintă 42,20 %. 
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Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi agricole sunt 

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

a) - contracte aflate în derulare la data de 31.12.2016; 

b) - contracte reziliate până la data de 31.12.2016. 

Astfel, la data de 31.12.2016 se află în derulare 118 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanţe la plata redevenţei curente (faţă de termenul scadent stabilit conform contractelor de 

concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.073,64 mii lei 

(majorări calculate până la data de 31.12.2016).  

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

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2016, în sumă de 1.238,97 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 315,34 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura 

insolvenţei.  

Totalul încasărilor aferente anului 2016, conform contractelor de concesiune, este de 6.784,91 mii lei, 

din care 553,54 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

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

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

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2016, s-a urmărit emiterea facturilor şi încasarea acestora pentru redevenţele 

scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere şi pentru tarifele privind depăşirea 

limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care circulă pe drumurile 

administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. 

Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2016 suma de 216,84 mii lei reprezentând taxa de utilizare a 

drumurilor judeţene. 

În cursul anului 2016, au fost elaborate proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

      - Proiect de hotarare privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole;  

      - Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului 

Tulcea şi ale instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, 

pentru anul 2016; 

 În vederea implementării programelor de încurajare a consumului de fructe în şcoli (OUG nr. 

24/2010) şi de furnizare a produselor de panificaţie şi lactate elevilor din instituţiile şcolare (OUG nr. 

96/2002), la nivelul Judeţului Tulcea, s-au întocmit următoarele documente: 

- Documente privind demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor având ca obiect 

furnizarea, distribuţia merelor şi a produselor de panificaţie şi lactate;  

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de mere în cadrul programului 

de încurajare a consumului de fructe în şcoli. 

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de produse lactate în cadrul 

programului privind distribuţia produselor lactate pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi 

privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. 
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În vederea desfăşurării în condiţii optime a programelor, s-au efectuat verificări în unităţile de 

învăţământ din judeţ, pentru respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi caracteristicile 

generale din Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 85/2010. 

- „Cererea pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar” către APIA – Centrul Judeţean Tulcea, 

pentru ambele programe (lapte; măr); 

- Verificarea situaţiilor lunare depuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea acordării 

vizei „bun de plată” pentru facturarea sumelor aferente programelor; 

- verificarea documentelor justificative privind cheltuielile raportate în cadrul contractelor  de  

finanțare nerambursabilă alocate din bugetul Județului Tulcea. 

La cheltuieli, execuția pe anul 2016 este în sumă de 163.932 mii lei, față de prevederi de 232.151 mii 

lei, în procent de 92,10%, față de execuția  la venituri. La sfârșitul anului, exercițiul financiar s-a  încheiat 

cu excedent de 14.149 mii lei, care se reflectă în excedentul anului precedent, reprezentând sumele 

primite din rambursări pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și din venituri proprii. 

A. Bugetul propriu - execuția  la cheltuieli - pe capitole se prezintă după cum urmează: 

1.Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 29.117 mii  lei iar    plăţile 

efectuate au fost în suma  de 15.843 mii lei; cu o pondere în total cheltuieli de 9,66 %. 

2.Alte servicii publice generale - cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevăzute 1.218 mii lei, execuție 

992 mii lei. 

3.Tranzacții privind datoria publică – cod 55.02 - față de 7.000 mii lei prevederi  bugetare, execuție 481 

mii lei (economiile se justifica prin faptul ca dobânzile practicate de bănci au scăzut în cursul anului); 

pondere în total cheltuieli 0,29 %. 

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației – cod 56.02 -  prevedere 611 mii 

lei, iar plățile efectuate au fost în suma de 595 mii lei. 

4. Apărare națională –cod 60.02- Centrele Militare judeţene - prevedere 1.050 mii lei, execuție 163 mii 

lei. 

5. Protecție civilă – cod 61.02.05 - I.J.S.U. și - prevedere 340 mii lei, execuție 182 mii lei; 

6. Ordine publică și siguranță națională – cod 61.02.50- ATOP - prevedere 110 mii lei, execuție 95 mii 

lei; 

7. Învăţământ – cod 65.02.- creditele prevăzute au fost în sumă de 10.585 mii lei, iar plăţile efectuate în 

sumă de 10.184 mii lei, cu o pondere în total cheltuieli de 6,21%.  

8. Sănătate – cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 10.490 mii lei, iar plăţile efectuate 

sunt în sumă de 7.336 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investiții la Spitalul Judeţean, precum 

şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţul Tulcea. 

9. Cultură – cod. 67.02- creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 17.801 mii lei şi plăţile efectuate în 

sumă de 13.706 mii lei.  

10. Asistenţă socială – cod 68.02- creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 71.519 mii lei şi plăţi 

efectuate în sumă de 70.750 mii lei, cu pondere în total cheltuieli de 43,16 %. 
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11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02- creditele bugetare au fost prevăzute în sumă de 

1.682 mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 0,08 mii lei. 

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

31.386 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 7.984 mii lei, 4,90% pondere în total cheltuieli. 

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

bugetare prevăzute 3.997 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 1.957 mii lei, pondere în total cheltuieli 

1,19%. 

14. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 credite bugetare prevăzute 1.105 mii lei şi 

s-au efectuat plăţi în sumă de 570 mii lei. 

15. Transporturi- 84.02 credite bugetare prevăzute 42.200 mii lei, plăți efectuate în sumă de 32.317 mii 

lei, pondere în total cheltuieli 19,71 %. 

16. Alte acțiuni economice/ turism - 87.02 credite bugetare prevăzute 1.940 mii lei, plăți efectuate -776 

mii lei, pondere în total cheltuieli 0,47%. 

B. Bugetul  instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean - finanțate din subvenții și 

venituri proprii: 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2016 – 99.872 mii lei, 

execuție 85.627 mii lei, veniturile totale s-au realizat in procent de 90,20 %; 

2. Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate- 5.235 mii lei, execuție 4.912 mii lei, 

veniturile proprii s-au realizat în procent de 93,90 %; 

4. Centrul Cultural „Jean Bart”– credite 2016 aprobate 1.914 mii lei, execuție 1.867 mii lei, venituri 

totale fiind realizate în procent de 97,60 %; 

7. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” - credite 211 mii lei , execuție 1.474 mii lei, veniturile proprii 

fiind realizate în procent de 9,76 %; 

9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea - credite 2016 suma de 1.897 mii 

lei, execuție 1.325 mii lei, veniturile proprii fiind realizate în procent de 93 %; 

10. Camera Agricolă Judeţeană Tulcea - credite aprobate 495 mii lei, execuție 417 mii lei, veniturile 

totale  fiind realizate în procent de 84,30 %; 

Pentru împrumuturile contractate de instituţia noastră cu B.C.R. S.A. Tulcea şi cu C.E.C. Bank 

Tulcea pentru cele două contracte, cât şi pentru împrumutul garantat de Consiliul Judeţean Tulcea în 

favoarea Aeroportului Delta Dunării Tulcea, lunar, în conformitate cu prevederile legale, 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. Menționam că în anul curent s-a finalizat rambursarea  împrumutului 

conform contractului nr.110/20377/12.06.2006 cu B.C.R. S.A. Tulcea.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu (cheltuieli efective de capital şi proiecte 

cu finanţare externă nerambursabilă postaderare) au fost în sumă de 748 mii lei si respectiv 4.637 mii lei 

în anul 2016. 

 



13 
 

2. Informaţii privind procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări 

și servicii 

 

În anul 2016 s-au realizat achiziţii directe finalizate prin comandă, astfel: 

 

 Online din catalogul electronic disponibil în SEAP: 

- 103 pentru furnizare de produse; 

- 16 pentru prestare servicii. 

 

 Offline: 

- 23 pentru furnizare de produse; 

- 14 pentru prestare servicii; 

- 1 pentru execuţie lucrări. 

 

 Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii este după cum urmează: 

 - pentru o cumpărare directă: 5 zile lucrătoare; 

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

 - pentru o licitaţie deschisă în SEAP: 5 luni. 

 

 În anul 2016 a fost depusă o contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 

 În anul 2016 au fost anulate trei proceduri de atribuire. 
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Lista de contracte încheiate cuprinzând obiectul contractului, suma, procedura de achiziţii publice folosită, numele câştigătorului 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

1 Furnizare energie electrică pentru anul 2017 Negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de 

participare prin Bursa 

Română de Mărfuri 

Furnizare  215687,97 S.C. ENEL ENERGIE S.A. 

2 Furnizarea şi distribuția produselor lactate 

pentru elevii din învatamântul primar și 

gimnazial de stat şi privat, precum și pentru 

copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 

cu program normal de 4 ore pentru an școlar 

2016-2017 

Licitaţie deschisă online 

cu etapă finală electronică 

prin SEAP* 

Furnizare 2282742,75 S.C. DELTALACT S.A. 

3 Furnizarea și distribuția produselor de 

panificație pentru elevii din învățământul primar 

și gimnazial de stat și privat, precum și pentru 

copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 

cu program normal de 4 ore, din județul Tulcea, 

în anul școlar 2016-2017 

Licitaţie deschisă online 

cu etapă finală electronică 

prin SEAP 

Furnizare 977318,26 S.C. CRISTIAN IMPEX SRL 

4 Furnizarea și distribuția produselor lactate 

pentru elevii din învățământul primar și 

gimnazial de stat și privat, precum și pentru 

copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 

cu program normal de 4 ore, în perioada 12 

septembrie - 01 noiembrie 2016 

Negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de 

participare 

Furnizare 593163,00 S.C. DELTALACT S.A. 

5 Furnizarea și distribuția produselor de 

panificație pentru elevii din învățământul primar 

și gimnazial de stat și privat, precum și pentru 

copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 

cu program normal de 4 ore, din județul Tulcea, 

în perioada 12 septembrie - 01 noiembrie 2016 

Negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de 

participare 

Furnizare 253952,85 S.C. CRISTIAN IMPEX SRL 

6 Servicii de proiectare fazele DALI, expertiză 

tehnică drum, expertiză tehnică poduri, studiul 

geotehnic, studiu topografic, documentație 

Licitaţie deschisă prin 

SEAP 

Servicii  395372,23 S.C. TOTAL ROAD SRL 



15 
 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

„Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Niculițel și Turda – 

Sarichioi”, ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Enisala- Babadag – 

Slava Rusă”, ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Vișina- Ceamurlia 

de Sus” și ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de 

Sus” 

7  Servicii de pază la obiectivele din patrimoniul 

Consiliului Județean Tulcea”, pentru o perioadă 

de 24 luni 

Licitaţie deschisă prin 

SEAP 

Servicii 1754928,00 S.C. ROMOLD S.R.L. 

8 Servicii de pază la obiectivele din patrimoniul 

Consiliului Județean Tulcea 

Negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de 

participare 

Servicii 113167,92 S.C. ROMOLD S.R.L. 

9 Servicii de curățenie și igienizare la sediul 

administrativ al Consiliului Județean Tulcea, 

Centrul de Informare pentru Finanțări Europene 

și Naționale, Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică şi Sala Polivalentă Tulcea 

Procedura simplificată  

într-o singura etapă prin 

SEAP 

Servicii 157771,68 S.C. TERRA CLEAN 

SERVICE S.R.L. 

10 Furnizarea și distribuția merelor în scoli pentru 

elevii clasei pregătitoare și claselor I-VIII din 

învatamântul de stat și privat, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în școli pentru 

un număr de 18.656 elevi și preșcolari din 

unitățile de învățământ de pe teritoriul Județului 

Tulcea, pentru maximum 60 de zile aferente 

anului școlar 2015-2016, de la data semnării 

contractului 

Cerere de oferte cu etapă 

finală electronică prin 

SEAP 

Furnizare 379966,75 S.C. DELTALACT S.A. 

11 Servicii de proiectare, faza documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic, 

Cerere de oferte prin 

SEAP 

Servicii LOT 1: 181920 

 

LOT 1: S.C. TRACTEBEL 

ENGINEERING S.A. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

detalii de execuție, documentația tehnică pentru 

obținerea autorizației de construire la obiectivul 

„Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Stejaru-Cerna”  (LOT 1) şi 

Servicii de proiectare fază: Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții, Proiect tehnic, 

Detalii de execuție, Documentația tehnică pentru 

obţinerea autorizației de construire la obiectivul 

„Modernizare infrastructură de transport 

regional pe tronsonul Valea Teilor-Nicolae 

Bălcescu” (LOT 2) 

LOT 2: 87800  

LOT 2: INSTITUTUL DE 

CERCETARI IN 

TRANSPORTURI 

INCERTRANS  S.A. 

12 Servicii de consultanță pentru actualizarea și 

implementarea Sistemului de control 

intern/managerial la nivelul Consiliului Județean 

Tulcea, conform Ordinului Ministerului 

Finanţelor Publice nr. 400/2015 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 20740 S.C. RADIX CONSULT 

S.R.L. 

13 Furnizare diverse materiale funcționale (articole 

pentru instalații sanitare, articole feronerie, 

vopsele, materiale electrice) 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Furnizare 19966,1 S.C. VALCIU & CO SNC 

14 Servicii de proiectare,  faza: studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic la obiectivul 

„Realizarea racordarii rampei podului cu drumul 

de acces către rampa-cântar din cadrul 

Depozitului conform de deșeuri din cadrul 

proiectului „Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor din Județul Tulcea“. 

Cumpărare directă offline Servicii 15950 S.C. S ENGINEERING 

DESIGN S.R.L. 

15 Servicii de reevaluare a unor active corporale de 

natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul Consiliului Județean Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 20000 P.F.A. ANDRONIU G 

IULIAN-COSMIN EXPERT 

EVALUATOR 

16 Servicii de machetare, tipărire si furnizare a unui 

număr de 600 exemplare de Albume ale 

Județului Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 24848 S.C. IMP EXPERT 

BUSINESS S.R.L. 

17 Furnizare rechizite și produse de papetărie Cumpărare directă prin Furnizare 83803,49 S.C. RUXMAR OFFICE SRL 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

necesare desfășurarii activității Consiliului 

Județean Tulcea, Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Delta“ Tulcea, Structurii Teritoriale 

pentru Probleme Speciale a Județului Tulcea și 

Centrului Militar Județean Tulcea. 

SEAP 

18 Proiectarea și execuția lucrărilor de coloane de 

alimentare cu energie electrică a tablourilor 

generale a Închiderilor Depozitelor de deșeuri 

urbane neconforme Isaccea și Măcin, județul 

Tulcea 

Cumpărare directă offline Lucrări  28543 S.C. ENERGY GROUP SRL 

19 Execuție lucrări de „Reparație drum vicinal - 

stație de transfer deșeuri Sulina și dana de 

acostare“ 

Cumpărare directă offline Lucrări  434995,03 S.C. TIB CONS S.R.L. 

20 Servicii de asigurare anuală facultativă 

(CASCO) a mijloacelor de transport auto din 

parcul Consiliului Județean Tulcea și a 

serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere 

civilă (RCA) a mijloacelor de transport auto și 

navale din parcul Consiliului Județean Tulcea 

Cumpărare directă offline Servicii 55622,34 S.C. ASIGURAREA 

ROMANEASCA - ASIROM 

VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. Suc. Constanta-

Agentia Tulcea 

21 Servicii de întreținere și reparații pentru 

copiatoare și faxuri și furnizare piese de schimb 

pentru copiatoare, în cadrul CJ Tulcea, CMJ 

Tulcea, ISU „Delta“ Tulcea, CNIPT și STPS 

Județul Tulcea, pentru anul 2016 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 62372 S.C. CG&GC It E-Xpert 

S.R.L. 

22 Furnizare hârtie și carton pentru imprimante și 

copiatoare aflate în dotarea Consiliului Județean 

Tulcea, CMJ Tulcea, ISU „Delta" Tulcea și 

STPS Tulcea, pentru anul 2016 

Cumpărare directă offline Furnizare 73203,06 S.C. ANAFLOR PRINT SRL-

D 

23 Furnizare produse de protocol, pentru Consiliul 

Județean Tulcea, pentru anul 2016 

Cumpărare directă offline Furnizare 24201,9 S.C. LIDAS S.R.L. 

24 Servicii de realizare a „Studiului în vederea 

elaborării Planului de Menținere a Calității 

Aerului în județul Tulcea” 

Cumpărare directă offline Servicii 45500 S.C. MULTIDIMENSION 

S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

25 Furnizare consumabile pentru imprimante, 

multifuncționale, copiatoare și faxuri, pentru 

Consiliul Județean Tulcea, CNIPT Tulcea, CMJ, 

ISU „Delta" Tulcea și STPS Tulcea pentru anul 

2016 

Cumpărare directă offline Furnizare 132450,57 S.C. RUXMAR OFFICE SRL 

26 Furnizare piese de schimb pentru echipamentele 

de calcul din cadrul Consiliului Județean Tulcea, 

Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Tulcea, Centrului Militar Județean și 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Delta" al județului Tulcea, pe anul 2016 

Cumpărare directă offline Furnizare 43364,75 S.C. RUXMAR OFFICE 

S.R.L. 

27 Furnizarea a 20.000 de felicitari tip carte poștală 

pentru sărbătorile de Paște 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Furnizare 30000 S.C. IMP EXPERT 

BUSINESS SRL 

28 Servicii de asigurare a curățeniei, păstrare a 

igienei și salubrizare a birourilor, a holurilor și a 

scărilor și grupurilor sanitare, precum și a 

perimetrului exterior la Sala Polivalentă a 

municipiului Tulcea, str.Isaccei nr.18 

Cumpărare directă offline Servicii 25058,25 S.C. CIP AVANTAJ S.R.L. 

29 Servicii de transmisie TV integrală în direct a 

ședințelor plenului Consiliului Județean Tulcea 

Cumpărare directă offline Servicii 40000 S.C. AGORA MEDIA SRL 

TV ACCENT 

30 Execuție lucrări racord rampă acces pod cu 

drumul de acces către rampa-cântar depozit 

deșeuri Mihai Bravu 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Lucrări  170647,5 S.C. RAMALI CONSTRUCT 

SRL 

31 Servicii de supraveghere tehnică privind 

execuția lucrărilor: realizarea racordării rampei 

podului cu drumul de acces către rampa- cântar 

din cadrul Depozitului conform de deșeuri din 

cadrul proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Tulcea". 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 2000 S.C. TEHNOCONSULT 

PROIECT SRL 

32 Servicii de curăţenie la sediul administrativ al 

Consiliului Judeţean Tulcea, pe 12 luni 

Cumpărare directă offline Servicii 115975,11 S.C. CIP AVANTAJ S.R.L. 

33 Furnizare produse pentru copii specifice 

sărbătorilor de iarnă 200 buc. punguţe 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Furnizare 39560 S.C. CRINUL S.A. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

34 Servicii de măsurători topografice şi întocmirea 

planului de situaţie în intravilanul loc. Tulcea la 

obiectivul „Modernizare Secţie de Psihiatrie a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea” 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 6000 PFA Stanciu Valentin 

35 Servicii de medicina muncii Cumpărare directă offline Servicii 7632,5 S.C. Romedis Lab S.R.L. 

36 Servicii de verificare tehnică şi emitere 

autorizaţie de funcţionare centrala termică Sala 

Polivalentă Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii 9100 S.C. CERVES S.R.L. 

37 Servicii de întocmire documentaţie cadastrală de 

dezmembrare a imobilului 17357/N în două 

imobile și înscrierea în Cartea funciară 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

Servicii  1750 S.C. TOP FIELD S.R.L. 

38 Servicii de colectare selectivă, transport, 

depozitare și procesare deșeuri 

Cumpărare directă offline Servicii  11640,34 S.C. SERVICII PUBLICE S.A. 

39 Servicii Radio post local pentru informarea 

cetățenilor cu privire la activitatea Consiliului 

Judetean Tulcea în anul 2016 

Cumpărare directă offline Servicii  220 S.C. MEDIA SET 

INTERNATIONAL S.R.L. 

40 Servicii de elaborare a „Strategiei regionale a 

stakeholderilor” și „Identificare și analiza 

situației teritoriale a patrimoniului de coastă” în 

cadrul proiectului: „Managementul 

patrimoniului cultural de coastă” – 

HERICOAST 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

servicii 43.200 PFA Tocanie I Paul Lucian 

41 Parazăpezi pentru drumurile județene Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 130.000 S.C. CREATIV TUB S.R.L. 

42 Organizare evenimente – workshop și întâlnire 

stakeholderi Sulina, în cadrul proiectului: 

„Managementul patrimoniului cultural de 

coastă” – HERICOAST 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

servicii 40.610 S.C. MIADCOM 

DISTRIBUTION S.R.L. 

43 Achiziționarea materialelor necesare pentru 

publicare și diseminare informații în anul 2016, 

privind proiectul „Managementul patrimoniului 

cultural de coastă”- HERICOAST 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 4960,6 S.C.  PUBLIZONE S.R.L. 

44 Bariere de control acces pentru terenul din Cumpărare directă prin furnizare 5.625,03 S.C. UNION PROTECTION 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

str.Frumoasă nr.6, mun.Tulcea SEAP S.R.L. 

45 Reparații curente împrejmuire, igienizare și 

iluminat incinta strada Frumoasă nr.6, 

municipiul Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

lucrări 63.295,59 S.C. Ramali Construct S.R.L. 

46 Achiziționarea echipamentelor de calcul: 

calculator I5 și monitor LED22” 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 43.830 S.C. CG&GC It e-XperT 

S.R.L. 

47 Furnizare viniete pentru utilizarea drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea 

Cumpărare directă 

offline 

furnizare 2.670 S.C. Reclama si Publicitate 

S.R.L 

48 Acces la internet prin fibra optică 

 pentru Centrul Militar Județean Tulcea 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 4.200 SC RCS & RDS SA 

49 Servicii de informare a cetăţenilor cu privire la 

activitatea Consiliului Judeţean Tulcea prin 

intermediul unui post de televiziune locală 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 22.215,19 S.C. AGORA MEDIA S.R.L 

50 Achiziționarea unui număr de 500 buc agende 

personalizate și a unui număr de 500 buc 

calendare personalizate 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 24.950 P.F.A. ZIBILEANU 

LAURENTIU 

51 Servicii artistice prestate  

de un artist de muzică populară în cadrul 

manifestărilor dedicate Zilei de 1 decembrie- 

Daniela Condurache 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 6.576,06   

52 Servicii de asistență software și hardware pentru 

calculatoarele și imprimantele din dotarea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„DELTA” al județului Tulcea - Inspecţia de 

prevenire, pe o perioadă de 12 luni. 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 4.308 S.C. BIROTICA COMPUTER 

SISTEM  S.R.L 

53 Furnizare hârtie şi carton pentru imprimantele şi 

copiatoarele din dotare, pentru anul 2016 

Cumpărare directă 

offline 

furnizare 73.203,06 S.C. ANAFLOR PRINT S.R.L 

54 Servicii de service si de întreținere a agregatului 

de preparare apă răcită și ventiloconvectoare din 

sediul Consiliului Județean Tulcea 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 10.902,21 S.C. MILENIUM CLIMA 

S.R.L 

55 Furnizare  stingătoare pentru Centrul Național 

de Informare și Promovare Turistică Tulcea din 

str. Gloriei nr. 4 și verificarea periodică, 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 2.251 S.C. MAR-INA-PRODPREST 

S.R.L 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 

Tipul 

contractului 

Valoarea 

contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

reîncărcarea, repararea, înlocuirea pieselor 

defecte pentru stingătoarele aflate în dotarea 

sediului administrativ al Județului Tulcea - 

Consiliul Județean Tulcea str. Păcii nr. 20 și 

Hotel „Casa Albastră” Tulcea str. Portului, zona 

lac Ciuperca 

56 Execuţia lucrărilor de reparaţii curente la sediul 

Consiliului Judeţean Tulcea - corp de legătură, 

parter pentru zona de angajare a „Centrului de 

informare privind fondurile europene şi pentru 

deschiderea accesului la sala de şedinţe «Mihail 

Kogălniceanu» dinspre Piaţa Civică” 

Cumpărare directă 

offline 

lucrări 8.447,199 S.C. INTERIOARE 

BOBOHOUSE S.R.L 

57 Servicii  de intervenție și întreținere pentru 

activitatea de mentenanță a postului de 

transformare PTAB 20/0,4KV și a părții 

electrice a generatorului de curent electric, 

incluzând dispozitivul AAR 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

servicii 8.333,33 S.C. BACIU S.R.L. 

58 Servicii de  conservare a navei Naiada pe 

perioada de iernatic: conservarea motoarelor 

principale, a generatorului de curent, a instalației 

de încălzire răcire Webasto și a instalațiilor 

sanitare existente la bord și repararea cavaleților 

de susținere a navei 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

servicii 2.848,68 S.C. PRONAUTICA SRL 

59 Lucrării de zugrăvire a Sălii Polivalente Tulcea Cumpărare directă prin 

SEAP 

lucrări 13.500  S.C. INTERSTRONG    

INDUSTRIE SRL 

60 Furnizare vinietelor pentru utilizarea drumurilor 

publice 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 75000 S.C. RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE  S.R.L 

61 Servicii artistice prestate de artişti de muzică 

populară în cadrul manifestărilor organizate de 

Consiliul Judeţean Tulcea pentru marcarea zilei 

de 14 Noiembrie  

Cumpărare directă 

offline 

servicii 8106  Marius Ciprian Pop 

62 Servicii artistice prestate de artişti de muzică 

populară în cadrul manifestărilor organizate de 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 3900 Cristian Fodor 
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crt. 

Obiectul contractului/acordului cadru Procedura de achiziţii 

publice folosită 
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contractului, în 

lei, fără TVA 

Denumirea câştigătorului 

Consiliul Judeţean Tulcea pentru marcarea zilei 

de 14 Noiembrie 

63 Servicii artistice prestate de artişti de muzică 

populară în cadrul manifestărilor organizate de 

Consiliul Judeţean Tulcea pentru marcarea zilei 

de 14 Noiembrie 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 6300 Martinescu Maria (Mioara 

Velicu) 

64 Servicii organizare diseminare evenimente 

(conferință de presă lansare proiect) în cadrul 

proiectului „Managementul patrimoniului 

cultural de coastă” Hericoast 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

servicii 3189,56 SC Complex Delta SRL 

65 Servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în 

litigiul împotriva Procesului verbal de inspecţie 

nr. GLR IEF 278/22.04.2016, în contradictoriu 

cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Galaţi. 

Cumpărare directă 

offline 

servicii 23000 Cabinet de Avocat Luca P. 

Marius 

65 Execuţie lucrări de igienizare, reparaţii şi 

recompartimentări birouri în sediul Consiliului 

Judeţean Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

lucrări 9484,67 S.C. VIMAS DECOART 

S.R.L. 

66 Reeditarea albumului judeţului Tulcea Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 24848 S.C. IMP EXPERT 

BUSINESS S.R.L. 

67 Furnizare şi instalare sistem iluminat festiv 

pentru sediul administrativ al Judeţului Tulcea – 

Consiliul Judeţean Tulcea 

Cumpărare directă prin 

SEAP 

furnizare 41600 S.C. FLASH LIGHTING 

SERVICES S.A. 

68 Servicii de expertiză tehnică Cumpărare directă 

offline 

servicii 2000 Morfi Rozalia 
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3. Informaţii privind contractele semnate de instituţie în anul 2016 

 

În anul 2016, Consiliul Județean a încheiat 262 de contracte, conform tabelului: 

Nr.crt. Denumire parte contractanta Obiect Suma/lei 

1 SC Romold SRL  servicii 135.801,04 

2 SC Enola Auto SRL vânzare-cumpărare 6780 

3 SC Agora Media SRL servicii/tv 48.000 

4 Petit Fute servicii 6.800 

5 PFA Voicu Eugeniu servicii 5700 

6 PFA Pâslaru Flutur Angelica servicii 3500 

7 SC Tractebel Engeneering SA servicii 218.304 

8 SC Icertrans SA servicii 105.360 

9 ADR Agenția de Dezvoltare închiriere 4.105lei/lună 

10 SC Tulcea Gaz SA vânzare-cumpărare 147,56 

lei/MWh 

11 SC Top Field SRL servicii 1.750  

12 SC Birotica Computer Sistem SRL  servicii 5.169,60 

13 SC Servicii Publice SA servicii 11.229,52 

14 SC Impexepert Business SRL furnizare 36.000 

15 SC Deltalact SA furnizare 414.163,76 

16 SC Cerves SRL servicii 10.920 

17 SC Ruxmar SRL furnizare 43.364,75 

18 SC Spiricom SRL servicii 26.400 

19 SC Algeco SRL închiriere 307 euro 

20 Autoritatea Rutieră Română servicii 30.440 euro 

21 As. pt. Dezvoltare Delta Dunarii – ITI închiriere 7733,04 

lei/lună 

22 SC Romedis Lab SRL servicii 7.632,50 

23 SC Baciu SRL servicii 263,75lei/h-

interventii 8-16; 

527,50lei/h-

interv sarb leg; 

4,5lei/km 

24 SC Ruxmar Office SRL furnizare 132.450,57 

25 SC Agora Media SRL servicii/informare 22.215,19 

26 CN Poșta Romană SA servicii Anexa tarife 

27 SC CDES Cercetare Dezvoltare SRL formare profesională 1260 lei/cursant 

28 PFA Drăghici Mircea servicii 800 

29 Sc Multidimension SRL servicii 54.600 

30 SC Reclamă și Publicitate SRL furnizare 2.670 

31 PFA Stanciu Vasile Valentin  servicii 6.000 

32 Nedelcu Cătălin garanție în numerar Aura Pita 

33 SC Interioare Bobohouse SRL lucrări 8.447,199 

34 SC Lidas SRL furnizare 24.201,90 

35 ICEM Tulcea supraveghere 

arheologică-Stejaru 

Cerna traseu 

4.785 

36 ICEM Tulcea supraveghere 

arheologică- 

10.215 

37 ICEM Tulcea supraveghere 

arheologică- Stejaru 

Cerna infrastrustură 

3.036 

38 ICEM Tulcea supraveghere 2.898 
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arheologică-Valea 

Teilor 

39 SC Romodold  SRL  servicii 1.380,879,36 

40 Agenția Dezvoltare Regională SE închiriere 948,78 lei/luna 

41 SC Anaflor Print SRL furnizare 73.203,06 

42 Ministerul Dezvoltării Regionale finanțare 600.000 

43 SC  CG-GC IT SRL servicii 58.538,40 

44 Asociația Județeană de Box Tulcea finanțare 89.987,5 

45 Club Sportiv Nautic Motorsport Constanța finanțare 200.000 

46 Asociația Psihologilor Antreprenori finanțare 10.000 

47 Asociația Altona Cerna finanțare 10.000 

48 Club Sportiv FC Delta Dobrogea finanțare 140.000 

49 Asociația Culturală Dorulețul finanțare 13.000 

50 Asociația Culturală Dorulețul finanțare 10.000 

51 Asociația Centrul European pentru Diversitate finanțare 4.745 

52 Asociația Sportiva Triumf finanțare 9.000 

53 SC Practic Euroinstal SRL lucrări 8.158,57 

54 Asociația Aqua Vita Delta Tulcea finanțare 8.000 

55 Asociația Aqua Vita Delta Tulcea finanțare 8.000 

56 Asociația Aqua Vita Delta Tulcea finanțare 8.000 

57 Asociația  Culturală in exil finanțare 50.000 

58 Asociația Elena di vreari finanțare 12.000 

59 Asociația Tinerilor Eleni din Tulcea finanțare 30.000 

60 Asociația Culturală Centrul Cultural Delta Dunarii finanțare 8.000 

61 Asociația CELISEA Tulcea finanțare 15.000 

62 Asociația Logic Delta Tulcea finanțare 10.000 

63 SC Asigurarea Rom Asiron Vienna Insurance servicii 55.622,34 

64 Asociația Club Sportiv Danube Delta Rally Team finanțare 10.000 

65 Asociația pt. sprijin, performanță, educație Kids finanțare 15.000 

66 Asociația Spitalul de Urgență Tulcea finanțare 19.000 

67 Asociația Comunităților Armâne –Filiala Tulcea finanțare 20.000 

68 Asociația Club Sportiv Delta Stars finanțare 9.400 

69 Asociația Eliot House finanțare 10.000 

70 Asociația  Județeană de Fotbal Tulcea finanțare 14.850 

71 Asociația Culturală Delta Dunării finanțare 24.960 

72 Asociația Sportivă Aegyssus  finanțare 10.000 

73  ANTREC finanțare 10.000 

74 ANTREC finanțare 10.000 

75 Asociația Județeană de Handbal finanțare 12.000 

76 Asociația Corală Armonii tulcene finanțare 10.000 

77 Carasic Adrian închiriere  

78 Asociația sportivă Partizanul Luncavița finanțare 15.000894LEI/

AN 

79 Asociația Club Sportiv Dojo finanțare 72.000 

80 Asociația Sweet People finanțare 15.000 

81 Asociația Județeană de Baschet finanțare 10.000 

82 Asociația Club Sportiv Natantibus finanțare 27.000 

83 Asociația Virginia Dima finanțare 12.600 

84 Asociația Mâini Întinse finanțare 10.000 

85 SC TIb Cons SRL lucrări 521.994,04 

86 Asociația Centrul de Psihologie Delta Dunării finanțare 10.000 

87 Asociația Delta Spinning Tulcea finanțare 10.000 

88 Asociația Raza Soarelui Sunlight finanțare 14.160 
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89 Asociația Club Sportiv Pelican Bike finanțare 8.000 

90 APLER România finanțare 15.000 

91 AS Explorer finanțare 11.000 

92 AS Eura Tulcea finanțare 5.000 

93 AS Triumf Turda finanțare 8.370 

94 Parohia Greci finanțare 6.000 

95 Parohia Traian finanțare 7.000 

96 Parohia Cârjelari finanțare 6.000 

97 Schitul Topolog finanțare 6.000 

98 Parohia Jijila I finanțare 8.000 

99 Parohia Greci III finanțare 6.000 

100 Parohia Babadag finanțare 20.000 

101 Parohia Ciucurova finanțare 10.000 

102 Parohia Nufăru finanțare 7.000 

103 Parohia Ciucuriva Atmagea finanțare 5.000 

104 Parohia Romano-Catolică Tulcea finanțare 5.000 

105 Parohia Rachelu finanțare 6.000 

106  Parohia Slava Cercheză finanțare 6.000 

107 Parohia Mircea Voda finanțare 6.000 

108 Parohia Parcheș finanțare 6.000 

109 Parohia Slava Rusă finanțare 6.000 

110 Parohia Tulcea finanțare 20.000 

111 Parohia Agighiol finanțare 6.000 

112 Parohia Casimcea finanțare 6.000 

113 Parohia Sarichioi finanțare 6.000 

114 Parohia IC Brătianu  finanțare 6.000 

115 Parohia  Iazurile finanțare 6.000 

116 Parohia Garvăn finanțare 10.000 

117 Parohia Bestepe finanțare 7.000 

118 Parohia Mahmudia finanțare 6.000 

119 PaArohia Valea Teilor finanțare 15.000 

120 Parohia Măcin II finanțare 8.000 

121 Parohia Nufăru finanțare 5.000 

122 Parohia  Vișina finanțare 10.000 

123 Parohia Sarichioi finanțare 6.000 

124 Parohia Sabangia finanțare 5.000 

125 Parohia Zebil finanțare 5.000 

126 Parohia Visterna finanțare 5.000 

127 Parohia Horia finanțare 10.000 

128 Parohia Ceamurlia de Sus finanțare 6.000 

129 Parohia  Slava Cercheza finanțare 6.000 

130 Mănăstirea Halmyris finanțare 14.000 

131  Parohia Sf. Treime Tulcea finanțare 5.000 

132 Parohia Ceatalchioi finanțare 7.000 

133 Parohia Grigore Luminatorul Tulcea finanțare 8.000 

134 Parohia Măcin 1 finanțare 8.000 

135 Episcopia Tulcii finanțare 70.000 

136 Parohia Nalbant finanțare 10.000 

137 Parohia Ostrov finanțare 12.000 

138 Mănăstirea Cocoș finanțare 15.000 

139 Parohia Telița finanțare 8.000 

140 Parohia Lăstuni finanțare 5.000 

141 Parohia Sf. Nicolae Tulcea finanțare 6.000 
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142 Parohia Jijila II finanțare 8.000 

143 Parohia Ilie Tesviteanu Tulcea finanțare 5.000 

144 Mănăstirea Uspenia finanțare 15.000 

145 Parohia Înălțarea Domnului Tulcea finanțare 6.000 

146 Parohia Malcoci finanțare 5.000 

147 Capela Militară Tulcea finanțare 12.000 

148 Parohia Sulina II finanțare 10.000 

149 Parohia Plopu finanțare 7.000 

150 Parohia Turda finanțare 5.000 

151 Parohia Ceamurlia de JOS finanțare 15.000 

152 Parohia Iulia Izvoarele finanțare 7.000 

153 Parohia Greci finanțare 8.000 

154 Parohai Alba finanțare 15.000 

155 Parohia Sf . Împărați Constantin şi Elena Tulcea finanțare 5.000 

156 Parohia Mihai Bravu finanțare 8.000 

157 Parohia Ciucurova finanțare 6.000 

158 Parohia Niculițel finanțare 15.000 

159 Protoieria Niculițel finanțare 15.000 

160 Parohia Izvoarele finanțare 7.000 

161 Parohia Topolog I finanțare 6.000 

162 Mănăstirea Celic Dere finanțare 15.000 

163 Mănăstirea Saon finanțare 15.000 

164 Parohia Văcăreni finanțare 8.000 

165 Parohia Crișan finanțare 10.000 

166 Parohia  “Intrarea în biserică” Tulcea finanțare 8.000 

167 Parohia Beidaud finanțare 5.000 

168 Parohia Topolog finanțare 6.000 

169 Parohia Baia finanțare 15.000 

170 Asociația Culturală FAAD finanțare 10.000 

171 Asociația Grupurilor Locale de Tineret finanțare 15.000 

172 Asociația Club Sportiv Real Racing finanțare 21.600 

173 Fundaţia Culturala ParteR finanțare 10.000 

174 SC EnergY Group SRL lucrări 34.252,00 

175 PELICAM- Festival Internaţional de Film Mediu şi 

Oameni 

finanțare 15.000 

176 Asociaţia Club Sportiv Zimbru finanțare 10.000 

177 Asociaţia Fundația Judeteana de Dezvoltare Tulcea finanțare 11.000 

178 Fundația ANONIMUL finanțare 30.000 

179 Asociația de Pescari Golovița finanțare 50.000 

180 Asociația I Patzichin Crisan finanțare 190.000 

181 SC Ruxmar Office SRL furnizare 83.803,49 

182 Sc Baciu SRL servicii 9.999,99 

183 Asociația Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea închiriere 166,41lei/lună 

184 Corpul experților contabili furnizare servicii 

închiriere 

- 

185 Ministerul Dezvoltării Regionale  finanțare 493.789,62 LEI 

de la MDRAP 

186 SC Complex Delta SRL servicii 3.555 

187 PFA Tocanie Paul servicii 18.000 

188 SC Agromec Mahmudia SRL Utilizare drum jud 768,00 

189 SC Publizone SRL furnizare 4.960,6 

190 Sc Impexpert Business SRL servicii 29.817,60 

191 Strat Vasile management 7000 brut lunar 
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192 SC Inedit Delta SRL servicii 4.300  

193 SC Caviem Line SRL depozit 120 lei/lună 

194 SC Mediaset International Radio Delta Tulcea servicii 9.528  

195 SC Terra Clean Service SRL  servicii 189.326,01 

196 PFA Androniu Iulian servicii 20.000 

197 SC MCMTrans SRL servicii 53.520 

198 SC Geoval SRL închiriere 1.174 euro/lună 

199 Imprimeria Naționala licență traseu-303 ctr servicii badiu 

200 SC Engineering SRL servicii 19.140 

201 SC DELTALACT SRL  furnizare lapte 790.884 

202 SC CRISTIAN IMPEX  SRL  furnizare corn 276.808,61 

203 SC Interstrong Industrie SRL lucrări 13.500  

204 SC Marina Prod EST servicii 2.701,20 

205 SC Vilciu SRL furnizare 23.959,32 

206 SC Lectoform Consulting SRL servicii 5.540,00 

207 CNAPDM Galați închiriere 6,90 lei/an 

208 SC Ramali Construct SRL lucrări 75.954,71 

209 SC Milenium Clima SRL servicii 13.082,65 

210 SC RDS/RCS SRL servicii 5.040 

211 SC Toal Road SRL servicii 474.446,68 

212 Cabinet Av. Luca Marius Servicii  23.000 

213 SC Shindler Romania SRL servicii 11.232 

214 SC Union Protection SRL furnizare 6.750,03 

215 SC Miadcom Distribution SRL servicii 46.022 

216 SC Karaterm SRL servicii 5.040 

217 SC Creativ Tub SRL furnizare 156.000 

218 Enel - depozit Isaccea furnizare Conform FUI 

219 Enel - depozit Macin furnizare Conform FUI 

220 SC Status IC Srl închiriere 42 lei/mp/lună 

221 SC B/D SRL  servicii 4494 

222 SC Vimas Decoart SRL lucrări 11.381,61 

223 Asociaţia Club Sportiv FC Delta Dobrogea Tulcea finanțare 135.000 

224 Asociația FC Delta Stars finanțare 5.010 

225 SC Radix Consult SRL servicii 24.888 

226 Asociaţia  Judeţeană de Fotbal Tulcea servicii 9.900 

227 SC Reclamă și Publicitate SRL servicii 75.000 

228 Asociaţia  Judeţeană de Baschet Tulcea finanțare 5.994 

229 Asociaţia Sportivă Şoimii Topolog finanțare 16.200 

230 SC CRISTIAN IMPEX SRL furnizare 1.065.279,95 

231 Liga a IV a juniori finantare 9941 

232 Sc DELTALACT SRL servicii 2.488.189,60 

233 SC PROSOFT SRL furnizare 18.142,80 

234 SC Ramali Construct SRL lucrări 19.280,00 

235 Marius Ciprian Pop Servicii interpretare 

muzicala 

8.106 

236 Cristian Fodor Servicii interpretare 

muzicala 

3.900 

237 Martinescu Maria Servicii interpretare 

muzicala 

6.300 

238 ScTehnoconsult Proiect SRL servicii 1.800 

239 SC Enel Energie SA servicii 1674 

240 SC Stasform Consult SRL servicii 1.250 

241 SC Progres Experience SRL servicii 20.000 



28 
 

242 SC Spiru Electra SRL furnizare 6.025,00 

243 Fund. culturală Teatrul Principal TV servicii 11.224 

244 PFA Tocanie Paul   servicii 43.200 

245 PFA Zibileanu Laurentiu servicii 29.940 

246 Corpul  Experţilor Contabili  furnizare - 

247 Daniela Condurache Servicii interpretare 

muzicală 

6.576,06 

248 Bărbat Cristina închiriere 110/lună 

249 SC Enel Green Power Romania SRL închiriere 822,06/lună 

 

250 Vard  Tulcea servicii 250/lună 

5,0 /lună 

251 SC Flash Lighting Service SRL servicii 41.600 

252 SC Energy Group SRL lucrări 5.000 

253 SC Enel Energie SA furnizare Conform FUI 

254 Telekom închiriere Abonament 

lunar 38,66/ ab. 

255 Morfi Rozalia servicii 2.000 

256 SC CrinulSA furnizare 39.560 

257 SC Flash Lighting Service SA sponsorizare 6.482,88 

258 SC Enel Energie SA furnizare Energ. joasă 

tensiune-356,87 

Energ. medie 

tensiune-230,08 

259 SC Gaz SUD SA furnizare 135,57 

lei/MWh-Sala 

Polivalentă 

136,29lei/MWh

CNIPT,GARAJ

E,CMJ, ISU.   

260 RCI Leasing Romania IFN SA leasing - 

261 SC Pronautica SRL serivicii 3.418,4 

262 SC CG-GC IT E-Expert SRL furnizare 43.830 

 

4. Informaţii privind litigiile în care este implicată instituția 

 

În ceea ce priveşte situaţia litigiilor  precizăm că,  în anul 2016 instituţia noastră a avut pe rolul 

instanţelor de judecată un număr de 81 dosare. 
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5. Organigrama instituţiei 
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Date contact structuri instituţie : 

 

 Cabinet Președinte - tel. 0240502200          

 Cabinet vicepreședinte Dumitru Mergeani - tel. 0240502202          

 Cabinet vicepreședinte George Luchici - tel. 0240502201          

 Cabinet administrator public Vasile Strat - tel. 0240502200          

 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  

 Serviciul accesare fonduri externe - tel. 0240502230 

 Serviciul managementul proiectelor de lucrări publice - tel. 0240502234 

 UIP- SMID - tel. 0240502227/228                           

 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului - tel. 0240502217   

 Amenajarea teritoriului - tel. 0240502220/221 

 Autoritatea judeţeană de autorizare transport public - tel. 0240502213                          

 Direcția Economică, Buget, Finanțe și Administrativ - tel. tel. 0240502255/256          

 Direcția Turism și Mijloace de Transport - 0240519055 

 Audit Intern - tel. 0240502261          

 Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice - tel. 0240502253/254          

 Serviciul Contencios și Asistență Juridică - tel. 0240502217          

 Serviciul Administrație Publică Locală - tel. 0240502207          

 Biroul Achiziții Publice - tel. 0240502235/236    

 Biroul Comunicare,  Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului - tel. 0240502208/208              

 Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public - tel. 0240502213 

 Informatică - tel. 0240502224   

 Registratură şi Relaţii Publice - tel. 0240502275                  

          

 

6. Informaţii privind managementul resurselor umane 

 

Total posturi disponibile (vacante) la 31.12.2016: 

 2 posturi de conducere:  

o 1 post de director executiv adj. la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

o 1 post de director executiv la Direcţia Turism şi Mijloace de Transport ; 

 37 posturi de execuţie: 

o 3 posturi funcţionari publici în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

o 4 posturi funcţionari publici în cadrul Direcţiei Economică, Buget, Finanțe și 

Administrativ; 

o 5 posturi funcţionari publici în cadrul Direcția Investiții, Fonduri Externe și 

Managementul proiectelor; 

o 3 posturi funcţionari publici în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică; 

o 3 posturi funcţionari publici în cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală; 

o 3 posturi funcţionari publici în cadrul Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică; 

o 2 posturi funcţionari publici în cadrul Birou Achiziţii Publice; 

o 2 posturi funcţionari publici în cadrul Compartimentului Audit Intern; 

o 1 post funcţionar public în cadrul Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

o 1 post funcţionar public în cadrul Compartimentului Informatică; 

o 1 post funcţionar public de Manager Public; 

o 1 post personal contractual în cadrul Secţiei Muncitori Auto şi Navală; 

o 2 posturi personal contractual în cadrul Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea                       Domeniului Public; 

o 1 post personal contractual în cadrul Compartimentului  Mediu; 

 5 posturi temporar vacante. 
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b) informaţii despre fluctuaţia de personal: - 24 persoane angajate; 

                                                                     - 9 persoane plecate; 

 

c) numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: - nu este cazul; 

 

d) venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: - 3.260 lei/dec.2016. 

 

IV. 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 2016 au fost înregistrate 69 de cereri privind 

informații de interes public. Cererile formulate au fost soluționate în termen.  

Nu s-a înregistrat nicio acțiune în contencios administrativ pe motivul nerespectării liberului acces 

la informații de interes public.  

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. 1 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 informaţiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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.  Nu au fost 

cereri înregistrate cu privire la transparența decizională în administrația publică.  

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

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, constituie Anexa 2 a 

prezentului raport. 

  

 

3. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituţii publice, 

mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, înfrăţiri) 

 

 

Parteneriate cu alte instituţii publice 

 

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

judeţeană, naţională şi internaţională, în 2016, Consiliul Judeţean Tulea a fost implicat în parteneriate 

alături de Primăria Municipiului Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de 

Arte „George Georgescu” din Tulcea, Clubul Sportiv Municipal Danubius.  

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 Internaţional de Pictură „Alexandru Ciucurencu”. 

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

„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, Asociaţia pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, Asociaţia Grup Pescuit Durabil Delta Dunării. 

 

        

Relaţia cu mediul de afaceri 
 

În anul 2014, Consiliul Judeţean Tulcea a editat în parteneriat cu Instituţia Prefectului - Judeţul 

Tulcea un ghid în care au fost incluse 16  oportunități majore de investiţii în județul Tulcea.  

  Ghidul este adresat marilor companii din străinătate interesate de dezvoltarea unor afaceri în 

județul Tulcea, a fost redactat în română şi engleză şi a fost distribuit către reprezentanţele diplomatice în 

România ale mai multor state cu un trend de dezvoltare ascendent. 

 

Lista oportunităţilor de investiţii majore include : 

- centrală de cogenerare pe bază de biomasă <10 mw/h 

- turism şi ecoturism în Delta Dunării şi în Parcul Naţional Munţii Măcinului 

- pod peste Dunăre Măcin (judeţul Tulcea) – Brăila (judeţul Brăila) 

- punct de trecere internaţional tip ro-ro Isaccea (România) – Orlovca (Ucraina) 

- parc industrial zona comunei Mihail Kogălniceanu  

- Zona Liberă Sulina 

- centrale fotovoltaice în judeţul Tulcea  

- centru social pentru persoane vârstnice „Minidelta Zaghen” 

- ferme zootehnice 

- exploatarea resursei stuficole în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) 

- port turistic în municipiul Tulcea 

- port turistic complexul lagunar Razim – Sinoe (comuna Sarichioi) 

- modernizarea aeroportului „Delta Dunării” 

- port turistic Murighiol 

- port turistic Jurilovca (extindere, dezvoltare) 

- investiţii în acvacultură 

 

   Cele 16 priorităţi sunt reiterate în cadrul tuturor întâlnirilor cu parteneri naţionali şi internaţionali, 

pentru a atrage potenţiali investitori. 

De asemenea, pe data de 16 septembrie 2016, Consiliul Judeţean Tulcea a găzduit  evenimentul 

intitulat „Susținerea dezvoltării IMM-urilor în cadrul ITI Delta Dunării – Programul Operațional Regional 

2014-2020”.  

Evenimentul a fost precedat, pe data de 15 septembrie 2016, de o conferinţă de presă, la care , 

alături de reprezentanţii Consiliului Judeţean, au fost prezenţi Florin Jianu, președintele Consiliului 

Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, secondat de primvicepreședinții Marian 

Filimon și vicepreședinții Kaya Sebahat și Stere Fudulea, precum și alți membri ai structurii de conducere 

a CNIPMMR.  

La conferință a fost prezent și președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta 

Dunării, Ilie Petre, precum și viceprimarul municipiului, Andaluzia Luca.  În cadrul evenimentului din 16 

septembrie  reprezentanții ADI ITI Delta Dunării au prezentat oportunitățile de afaceri pentru mediul 

privat în teritoriul ITI Delta Dunării – finanțarea proiectelor cu finanțare din Fondurile Europene 

Structurale și de Investiții. 
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Relaţii de înfrăţiri şi participări la asociaţii internaţionale 

 

1.Relații de cooperare 

 

1.1 Relația cu Suzhou, China 

Pe data de 20 septembrie 1995, Traian Panait, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea și 

domnul  Zhang Xinsheng, primarul orașului Suzhou,  au  semnat la Suzhou Protocolul de Înfrățire dintre 

județul Tulcea din România și Municipalitatea din Suzhou - China. Acesta a fost primul pas al colaborării 

fructuoase dintre cele două unități administrativ - teritoriale. Cooperarea dintre cele două regiuni a 

continuat cu schimburi de experiență în domeniul cultural, edicațional și, în special, medical. 

În acest context, pe data de 8 ianuarie 2016, reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au primit 

vizita unei delegații conduse de dl. Xu Ming, viceprimar al Suzhou, menită să identifice noi direcții de 

cooperare în domeniul agricol, comercial, turistic, sportiv.  

Pe data de 6 iulie 2016, președintele Consiliului Județean Tulcea a primit vizita unei delegații a 

Spitalului de Medicină Tradițională din Suzhou condusă de dl. Wang Hongzhi, director adjunct, sosită la 

Tulcea în vederea consolidării cooperării în domeniul medical. Cu această ocazie, Spitalul de Medicină 

Tradițională Chineză din Suzhou și Centrul Medical „C&T” din Tulcea au semnat un protocol de 

colaborare. 

Pe data de 22 iulie 2016, o delegație chineză condusă de dl. Cao Fulong, vicepreședinte, Congresul 

Popular Suzhou a vizitat Tulcea. La întâlnirea oficială au participat, de asemenea, excelențele lor, dl. 

Liang Caide și dl. Du Shunyi, consulul general, respectiv consulul RP Chineză la Constanța. 

În perioada 7-10 august 2016, ansamblul artistic SIP Yuanrong Teen Troupe din Suzhou a participat 

la cea de a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Peștișorul de 

Aur”. La ceremonia de deschidere a festivalului au fost prezenți și cei doi consuli de la Constanța. 

În perioada 5-28 septembrie 2016, la Centrul Medical „C&T” din Tulcea s-a desfășurat o misiune 

de asistență în medicină tradițională chineză coordonată de dr. Jiang Yawen și dr. Ji Lingling, specialiste 

în acupunctură din cadrul Spitalului de Medicină Tradițională Chineză din Suzhou. 

În perioada 9-16 septembrie 2016, o echipă a Jiangsu Broadcasting Corporation, reprezentând 

principalul post TV al provinciei Jiangsu, a realizat la Tulcea un documentar despre cooperarea în 

domeniul medical dintre cele două unități administrative teritoriale. Gazda documentarului a fost dr. Li 

Xueji, director al Departamentului Masaj din cadrul Spitalului de Medicină Tradiţională Chineză din 

Suzhou.  

 

1.2. Relația cu Ben-Tre, Vietnam 

Județul Tulcea și Provincia Ben Tre se află în relații de prietenie și cooperare începând cu data de 

16 octombrie 2014, atunci când a fost semnată, la Milano, Înțelegerea de cooperare încheiată între Județul 

Tulcea și Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam. Dat fiind specificul de deltă al Dunării, 

respectiv al fluviului Mekong, la începutul anului 2014 s-a conturat oportunitatea unei cooperări reciproc 

avantajoase între Tulcea și Ben Tre.  

În urma unei vizite efectuate de o delegație vietnameză condusă de  dl. Nguyen Huu Lap, 

vicepreşedinte al Consiliul Popular al Provinciei Ben Tre, cele două unități administrativ teritoriale, 

Tulcea și Ben Tre, au conturat noile direcții de cooperare identificate, precum și potențialii parteneri 

locali, care ar putea fi cooptați în implementarea activităților comune.                 

În ceea ce privește stadiul implementării proiectului comun ce vizează Delta Mekongului, potrivit 

minutei încheiate la Ben Tre, Consiliul Județean Tulcea, prin adresa nr. 1201/02.02.2016, a solicitat 

ARBDD și INCDDD sprijinul în vederea demarării demersurilor de ordin tehnic în cadrul proiectului, 

prin desemnarea a doi specialiști cu expertiză în domeniul biodiversității și al managementului zonelor 

protejate care să se deplaseze la Ben Tre pentru a studia îndeaproape potențialul de materializare a 

obiectivelor proiectului în raport cu realitatea existentă în teren.  

În vederea concretizării inițiativelor conturate în cadrul bunei cooperări  dintre cele două regiuni, 

partenerii vietnamezi au fost, din nou, oaspeții noștri, în perioada 26-29 mai 2016. 

Delegația vietnameză, condusă de dl. Vo Thanh Hao, Secretarul Comitetului de Partid al Provinciei 

Ben Tre, s-a întâlnit cu oficialitățile județului, prilej cu care au fost discutate la modul aprofundat 
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principalele repere ale cooperării dintre cele două regiuni, cu perspective de extindere a acestora către alte 

domenii de activitate, cum ar comerțul, turismul și relațiile economice. 

                 

2. Participarea la asociații internaționale 

 

2.1.  Comitetului Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

În perioada 18-19 februarie 2016, o delegație a Consiliului Județean Tulcea, formată din consilierii 

Mircea Stoian, Lucian Daniel Bălan și Traian Pancencu, a participat la o serie de activități desfășurate la 

Haarlem (Olanda), sub egida Comitetului Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM). Astfel, în 

data de 18 februarie a avut loc conferința „Obstacole în calea investițiilor și accesului la finanțare în 

Europa  pentru economia maritimă: care este rolul regiunilor europene ?”. Au fost prezentate exemple de 

bună practică în utilizarea fondurilor europene în domeniul energiei regenerabile, transport maritim verde, 

scăderea emisiilor, iar reprezentanți ai Comisiei Europene au prezentat instrumente financiare, direcții de 

acțiune potrivit planului Juncker și oportunități oferite de Banca de Investiție Europeană. 

 

De  asemenea,  la  Adunarea Generală a CRPM desfăşurată în  Ponta Delgada, Azore, în perioada 3-

4 noiembrie 2016, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, a fost reales 

vicepreşedinte al CRPM. Domnia sa deţine portofoliul Politicii de Vecinătate în cadrul acestui prestigios 

organism de cooperare regională condus de Preşedintele Regiunii Autonome Azore, Vasco Alves 

Cordeiro. De asemenea, Consiliul Judeţean Tulcea reprezintă România în Biroul Politic al CRPM. 

Consiliul Judeţean Tulcea a fost reprezentat la Adunarea Generală din Ponta Delgada de Lucian Furdui, 

George Şişcu (consilieri judeţeni ) şi Mircea Iordache, consilier superior în cadrul Biroului Comunicare, 

Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului. 

2.2 Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) 

În perioada 11-14 aprilie 2016, la Timișoara, a avut loc Plenara pe comisii în cadrul Ansamblului 

Regiunilor Europene. Din partea Consiliului Județan Tulcea au participat Traian Pancencu, consilier 

județean, Mircea Iordache, din cadrul Biroului de Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și 

Promovarea Județului, Vlad Ifrim, expert accesare fonduri europene.  

În perioada 21-23 iunie, la Winchester Hampshire, a avut loc conferința finală de proiect „Eforturi 

reunite pentru combaterea abandonului școlar“, la care au participat managerul regional de proiect Mircea 

Iordache și Constantin Pârciog, responsabil resurse umane pe proiect. 

În perioada 15-16 septembrie, la Batumi, Georgia, consilierul președintelui, Lucian Simion, și Vlad 

Ifrim, inspector superior Serviciul Accesare Fonduri Externe au participat la al VI-lea Summit al Mării 

Negre, organizat de ARE.  

În perioada 7-10 noiembrie 2016, o delegație condusă de  Vasile Strat, administrator public al 

Judeţului, a participat la Plenara de toamnă a celor trei comisii ale ARE, eveniment organizat la Izmir, 

Turcia. Tema generală a conferinței, atelierelor de lucru și ale vizitelor de studiu a fost mobilitatea 

durabilă, iar întrevederile plenare statutare au constituit o oportunitate pentru a trece în revistă activitățile 

derulate în cadrul Comisiilor în prima jumătate a acestui an, pentru a defini obiectivele concretizate în 

rezultate și pentru a planifica activități viitoare. 

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, la Bruxelles, Nicolae Chichi, consilier județean, Vasile 

Strat, administrator public și Vlad Ifrim, inspector superior în cadrul Consiliului Județean Tulcea au 

participat la conferințele „Verigile lipsă în conexiunea apelului de facilitare european pentru proiectele de 

infrastructură transfrontaliere la rețele complete și de bază“, respectiv „Să investim în viitor. Noi 

perspective pentru regiuni“.  

 

 

2.3 Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”  

Pe data de 14 aprilie 2016 , la Sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean Tulcea a avut loc 

Şedinţa de lucru reunită a Centrului de Coordonare al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, a Consiliului 
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Director al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” şi a Secretariatului 

Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, care a avut ca scop pregătirea 

Deciziilor Consiliului Euroregiunii. După patru ani de mandat, șeful administrației județene din Tulcea, 

Horia Teodorescu, preşedinte al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” 

a predat conducerea părții ucrainene. Astfel, noul președinte a devenit Anatolii Urbanskiy, care a fost 

votat în unanimitate de cei prezenți în sala de ședințe. 

Pe data de 27 octombrie 2016, Lucian Eduard Simion, consilierul președintelui Consiliului Județean 

Tulcea,  a participat la o întâlnire de lucru cu o delegație ucraineană condusă de Andrii Abramchenko, 

primarul orașului Izmail și reprezentanții Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea 

„Dunărea de Jos”. Scopul întâlnirii a fost identificarea unor domenii de interes comun, care să constituie 

punctul de pornire al unor proiecte transfrontaliere. Au fost abordate aspecte legate de sustenabilitatea 

proiectului „Clean River”, depus în vedere finanțării prin Programul Operațional Comun România-

Ucraina 2014-2020, precum și noi inițiative: transportul pe apă și micul trafic între Izmail și Tulcea, 

reabilitarea/finalizarea Sălilor Polivalente din Izmail și Tulcea, un sistem mai eficient de preluare a apelor 

pluviale. 

Legislaţie 

 

 În anul 2016, au fost organizate 16 ședințe ale Consiliului Județean Tulcea, 12 ședințe ordinare și 4 

ședințe extraordinare.   

În aplicarea dispozițiilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Serviciul Administrație Publică Locală a participat la verificarea 

redactării unui număr de 169 proiecte de hotărâri care au fost dezbătute în ședințele Consiliului Județean 

Tulcea.  

Proiectele de hotărâri au fost supuse dezbaterii publice prin anunțarea ordinii de zi în presa locală și 

publicarea pe site-ul instituției.  

Consiliul Județean Tulcea a adoptat 165 hotărâri, care au fost redactate în forma finală, cu preluarea 

tuturor amendamentelor aprobate în plenul ședințelor. 

 

Inițiative legislative: 

 

 H.C.J. 24/02.2016 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciilor publice de operare a 

staţiei de tratare mecano-biologică Mihai Bravu şi a depozitului de deşeuri conform Mihai 

Bravu. 

 

 H.C.J. nr. 31/03.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2016, pentru domeniile „Sport” şi 

„Activităţi sociale/culturale/educative” 

 

 H.C.J. nr. 32/03.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor 

nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2016, cultelor religioase recunoscute de 

lege, care își desfașoară activitatea în județul Tulcea 

 

 H.C.J. nr. 18/7/07.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale 

serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea 

 

 H.C.J. nr. 28/7/08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe 

teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2016 

 

 H.C.J. nr. 86/7/12.2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

 H.C.J. nr. 89/7/12.2016 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole  
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ANEXA 1 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

Elaborat: 

Responsabil de aplicarea Legii 544/2001 - GINA IORDAN 

Şef Serviciu Administrație Publică Locală: LUCIANA JIPA 

 

 

RAPORT DE EVALUARE  

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016 

 

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

completările ulterioare, în anul 2016, 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 2016: 

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 
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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 

  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României 

  În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI 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?  

 - 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?  

- asigurarea colaborării cu compartimentele funcționale, în vederea publicării datelor furnizate în format 

deschis. 

 

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 

69 29 40 35 34 0 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           26 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       21 

c) Acte normative, reglementări 12 

d) Activitatea liderilor instituţiei  2 

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

completările ulterioare                                                       

 1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: copii după rapoarte, sugestii și informări  7 
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Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos 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 (copii după rapoarte, sugestii și informări) 

 
2. Număr total de       

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajare pe domenii de 

interes 

Redirecționate  

către alte 

instituții în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E F G H I J K L 

69 1 65 3 - 34 35 - 26 21 12 2 1 7 

 

 

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.  

 

 



39 
 

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 modificările 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 ale 

compartimentului                              

(lei) 

Sume încasate  

din serviciul de  

copiere                            (lei) 

Contravaloarea serviciului  

de copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care stă 

 la baza stabilirii contravalori 

 serviciului de copiere 

23.299 94.40 0,20 lei/pag. format A4 

0,30 lei/pag. format A3 

H.C.J. NR.139/2015 

Tulcea 

 

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/responsabilului de aplicarea Legii 

544/2001 cu reprezentanții compartimentelor 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.                   
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ANEXA 2 

 

 
RAPORT DE EVALUARE 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016 
 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Consiliul Județean Tulcea 

 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016 A1 9 

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

A2 9 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 9 

b. prin afișare la sediul propriu A2_2 9 

       c.   prin mass-media  A2_3 8 

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 A9 - 
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constituite 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2016 

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 16 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 16 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 16 

               c. mass-media B2_3 16 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la 

şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                

B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media B4 16 

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 16 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 16 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2016 

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 - 

 

 

 


