
          

             ROMÂNIA 

CONSILIUL  JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 4330 din 17.03.2021 

CONVOCATOR 

 

Consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal: 

SĂCUI DOINA 

VASILESCU BOGDAN 

COCA CONSTANTIN 

CHICHI NICOLAE 

RACHELEANU IONEL 

GEAMBAZU DANIEL-NICU 

PERFIL MIREL-DUMITRU 

HULENI MIHAI 

ALI KILO SALAH EDDIN 

BEJAN CORNELIU-SILVIU 

SAFCA CIPRIAN-IONUŢ  

SANDU MARIAN 

NURCIU DUMITRU 

 

             Având în vedere: 
          - prevederile art. 178 alin.(2) şi 179 alin.(6) coroborate cu cele ale art.134 alin.(1) lit.b) alin.(2), 
alin.(3) şi alin.(5) precum şi ale art.182 alin.(2) şi alin.(4) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările şi  completările ulterioare, 
        - adresa consilierilor judeţeni ai Partidului Naţional Liberal nr. 19/15.03.2021, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 4162/15.03.2021; 
 

CONVOCĂM  
 

         Consiliul Judeţean Tulcea, în şedinţă extraordinară, în data de 22 martie 2021 ora 1300, ale cărei 
lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în 
Municipiul Tulcea, str. Păcii nr.20, având următorul proiect de ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Tulcea; 
 Iniţiator: consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal - Săcui Doina, Vasilescu Bogdan, 
Coca Constantin, Chichi Nicolae, Racheleanu Ionel, Geambazu Daniel-Nicu, Perfil Mirel-
Dumitru, Huleni Mihai, Ali Kilo Salah Eddin, Bejan Corneliu-Silviu, Safca Ciprian-Ionuţ, Sandu 
Marian, Nurciu Dumitru. 
 

Proiectul de hotărâre însoțit referatul de aprobare,raportul de specialitate precum și de celelalte 
documente conexe, vor fi aduse la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Consiliului Județean 
Tulcea, www.cjtulcea.ro și vor fi transmise în format electronic pe adresele de e-mail indicate de 
consilierii județeni. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea care vor prezenta avize asupra proiectului 
de hotărâre sunt următoarele: 

I. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

II. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului; 

III. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
activităţi sportive şi turism; 

IV. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

 
 Consilierii județeni pot formula și depune amendamente de fond sau de formă asupra proiectului de 
hotărâre în conformitate cu art. 179 alin. (6) și art. 134, alin. (5) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



 
 

 
Lista de semnături a consilierilor judeţeni care convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în 

şedinţă extraordinară, în luna martie 2021 
 
 
 

SĂCUI DOINA…………………………… 

VASILESCU BOGDAN…………………….. 

COCA CONSTANTIN……………………….. 

CHICHI NICOLAE…………………………….. 

RACHELEANU IONEL…………………………. 

GEAMBAZU DANIEL-NICU…………………………. 

PERFIL MIREL-DUMITRU………………………………. 

HULENI MIHAI………………………………… 

ALI KILO SALAH EDDIN……………………………….. 

BEJAN CORNELIU-SILVIU…………………………….. 

SAFCA CIPRIAN-IONUŢ ……………………………………. 

SANDU MARIAN………………………………………. 

NURCIU DUMITRU………………………………….. 

 


