
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, 24 februarie 2012, 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 27 ianuarie 2012; 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din 
data de 1 februarie 2012; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare 
anuale, pe anul 2011 ale Judeţului Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2012;  

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul 
public al oraşului Sulina şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Sulina a 
obiectivului de investiţii „Amenajare Plajă Sulina”;  

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul 
public al comunei Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Sfântu Gheorghe a obiectivului de investiţii „Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe”;  

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
155/2011 privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului 
Tulcea şi ale instituţiilor publice subordonate, pentru anul 2012; 

10.  Diverse. 
- Planul anual strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 
2012. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Victor TARHON 


