
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,  25 martie 2016, 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 ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data 

de 26 februarie 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare 

anuale, pe anul 2015, ale Județului Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 

finanțărilor nerambursabile din bugetul Județului Tulcea, pe anul 2016, pentru domeniile 

„Sport” şi „Activități sociale/culturale/educative”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 

finanțărilor nerambursabile din bugetul județului Tulcea, pe anul 2016, cultelor 

religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în județul Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației - cadru pentru concesionarea 

terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public al 

județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

ROTORUL S.R.L. Măcin, judeţul Tulcea, S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea, 

S.C. UNICAT CONF S.R.L. Tulcea şi  S.C. ALETO TOURING CAR S.R.L. Mineri, 

județul Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna”; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/27.01.2010 cuprinzând caracteristicile principale şi 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 222 C, 

Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926”, cu modificările ulterioare; 

9. Diverse.   

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


