
ROMÂNIA 
   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
 

 
C O N V O C A T O R 

 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, ing. Horia Teodorescu, în temeiul 
prevederilor art. 94 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Consiliul 
Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, vineri, 30 mai 2014, ora 1000, 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 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din 
data de 17 aprilie 2014 și al ședinței extraordinare din data de 12 mai 2014;  

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Dascălu Elena; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor 
financiare anuale, pe anul 2013, ale Județului Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului activităţilor/evenimentelor  
socio - culturale  și activităților sportive finanţate din bugetul propriu al Judeţului 
Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 9/31.01.2014 
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea pe 
anul 2014; 

5. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean 
Tulcea la constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta 
Dunării” Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
167/20.12.2013 privind  atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul rutier 
public judeţean de persoane realizat prin curse regulate cuprinse în Programul 
judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019; 

7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
20/31.01.2014 privind  aprobarea tarifelor de transport rutier public de persoane 
prin curse regulate în judeţul Tulcea;  

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. 
ALETO TOURING CAR S.R.L. Tulcea şi S.C. PANAITACHE TRANS S.R.L. 
Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului ,,Centru  Informare  Crişan”  
aflat în domeniul public al judeţului Tulcea, din administrarea Consiliului 
Judeţean Tulcea în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Delta” al Judeţului Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea; 



11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
110 din 26.07. 2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Institutului de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
113 din 26.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2014; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre județul 
Tulcea și Provincia Ben Tre (Vietnam); 

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare a 
bunurilor imobile proprietate publică a statului situate în Portul Tulcea precum și 
preluarea activelor proprietate privată; 

16. Diverse. 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


