
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, 18 decembrie 2015, 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 ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din 

data de 10 noiembrie 2015 și al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2015; 

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

cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2015; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne al Județului 

Tulcea, pe anul 2015 și estimări pe anul 2016; 

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

Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2015; 

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

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2015; 

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

Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2015; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de 

protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea  

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2016; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2016 al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2016 al Camerei Agricole Județene Tulcea; 

13. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


