
 

 

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, 

20 decembrie 2013, 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 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 29 

noiembrie 2013;  

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2013; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor 

instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2013; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome „Delta Dunării” 

Tulcea pentru anul 2014; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier public de 

persoane judeţean prin curse regulate cuprinse în Programului judeţean de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 

„Miniport în localitatea Murighiol, judeţul Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Consiliul de 

Administraţie la Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Tulcea în 

Consiliul de Administraţie la Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 108/26.07.2013 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea;  

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 113/26.07.2013 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea;                   

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 111/26.07.2013 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” 

Tulcea; 



14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 118/2013 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Tulcea; 

15. Proiect de hotărâre privind renunţarea Judeţului  Tulcea la calitatea de membru al Reţelei 

Guvernelor Regionale pentru Dezvoltare Durabilă (NRG4SD); 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Studiului de evaluare adecvată pentru obiectivul 

de investiţii „Amenajare plaja Sulina”; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 

90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi 

agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

18. Diverse.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


