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DISPOZIŢIA NR. 285 

privind convocarea Consiliului Judeţean Tulcea  

în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2021 

  

Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1),  art. 179 coroborate cu cele ale art. 134 alin. 

(1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), a
1
), a

2
) teza (1), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. f),  

art. 182 alin. (4) și art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

dispun: 

 

  Art. 1 Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 29 octombrie 

2021, ora 10
00

, 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. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

septembrie 2021 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data 

de 12 octombrie 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 

Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean 

Tulcea la trimestrul III 2021 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Tulcea, pe anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor venituri şi cheltuieli ale instituțiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2021 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii 

Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pe anul 2021; 



Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției 

Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, pe anul 2021 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.150/2018 

privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 

sănătății, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.204/2018 privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, 

etapa II 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.69/2019 privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, 

etapa VI 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 

2021-2022 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr.14 

Tulcea 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Tulcea în 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului piscicol 

ocupat de Amenajarea piscicolă Iazurile, în suprafață de 289,9778 ha (2.899.778 mp), care 

aparține domeniului public al Județului Tulcea 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului agricol 

în suprafață de 144,0991 ha (1.440.991 mp), situat în Amenajarea agricolă Carasuhat, care 

aparține domeniului public al Județului Tulcea 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a unui teren situat 

în Amenajarea piscicolă Lunca, în suprafață de 10.019 mp, care aparține domeniului public al 

Județului Tulcea 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Baia – Ceamurlia de Sus” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 14 /2017, 

cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Stejaru - Cerna” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016, cu 

modificările ulterioare; 



Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021-

2022 pe rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea” 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea 

21. Diverse. 

 

Art. 2 Proiectele de hotărâri însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, 

rapoartele 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. 

Art. 3 (1) Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea care vor prezenta avize 

asupra proiectelor de hotărâri sunt următoarele: 

- Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al județului: proiectele de hotărâri nr. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

15,16,17,18,19 de pe ordinea de zi; 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor: proiectele de hotărâri nr. 3, 9,10,11,12,15,16,17  de pe ordinea de zi; 

- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi turism: proiectele de hotărâri nr. 3,5,6,7,8,10, 11,12,13,14 de pe ordinea de 

zi; 

- Comisia pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură: proiectele de hotărâri nr. 3,15,16,17,18,19,20 de pe ordinea de zi; 

(2) Consilierii județeni și ceilalți inițiatori pot formula și depune amendamente de fond sau 

de formă asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6) și art. 134, alin. (5) lit. 

f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi comunicată, în copie, Instituției Prefectului - Județul 

Tulcea și consilierilor județeni și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 

internet a Consiliului Județean Tulcea de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 22 octombrie 2021. 

 

 

             PREŞEDINTE,                                          Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                Marius Cristi MIHAI 


