
ROMÂNIA 
   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
 
 

C O N V O C A T O R 
 
 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, arh. Victor Tarhon, în temeiul prevederilor art. 
94 (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, 23 septembrie 2011, 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 31 august 2011; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
7/26.01.2011 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 
20% din cota de 21% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi 
administrativ – teritoriale, pe anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate 
de aplicant principal, la depunerea cererii de finanţare a proiectului intitulat „Marea 
Neagră – Un pol distinct al turismului european”, precum şi a cofinanţării aferente; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate 
de aplicant principal, la depunerea cererii de finanţare a proiectului intitulat „Marea 
Neagră – Unitate şi diversitate în Antichitatea Română”, precum şi a cofinanţării 
aferente; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
117/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului 
„Reparaţia capitală, reabilitarea şi modernizarea imobilului din Tulcea, strada Gloriei  nr. 
4, pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 
nr. 70/25.05.2011 privind preluarea unui teren, din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al judeţului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea „Imobilului Calica” şi a terenului aferent; 
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea imobilului Staţie Pompare Batac şi a terenului 

neagricol construit aferent; 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2011 – 

2012 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”; 
10.  Diverse. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Victor TARHON 


