
    ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

    Nr. 11707/24.08.2018 

 

 

 

C O N V O C A T O R 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, ing. Horia Teodorescu, în temeiul prevederilor art. 94 

alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, vineri, 31 august 

2018, ora 10
00

, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului 

Judeţean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ș edinț ei extraordinare a Consiliului Județ ean Tulcea din data 

de 12 iulie 2018, a procesului verbal al ș edinț ei ordinare din data de 27 iulie 2018 ș i a 

procesului verbal al ș edinț ei extraordinare din data de 10 august 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului 

de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 

Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanț ilor care au acces la locuinț ele destinate 

închirierii pentru tineri specialiș ti din domeniul sănătăț ii ș i a listei de priorităț i în 

soluț ionarea cererilor de locuinț e construite de Agenț ia Naț ională pentru Locuinț e 

destinate închirierii pentru tineri specialiș ti din domeniul sănătăț ii; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ș i Funcț ionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în 

suprafaț ă de 1129,7770 ha, din perimetrul Rezervaț iei Biosferei Delta Dunării, situat în 

extravilanul localităț ii Crişan, comuna Criș an, județ ul Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaț iei de avizare a lucrărilor de intervenț ii şi a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiț ii „Eficientizarea energetică a 

Ș colii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ș i a acordului 

de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului „Îmbunătăț irea accesului populaț iei 

din ITI la servicii medicale de urgenț ă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanț ă”; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județ ean Tulcea nr. 113/2017 

pentru aprobarea componenț ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea, 

cu modificările ulterioare; 

13. Diverse. 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


