
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA 
 

 
 

C O N V O C A T O R 
 

 Preşedintele Consiliului JudeŃean Tulcea, arh. Victor Tarhon, în temeiul 
prevederilor art. 94(1), (3), (5) şi (7) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Consiliul 
JudeŃean Tulcea în şedinŃă ordinară, miercuri, 26 ianuarie 2011, ora 1000

, ale cărei 
lucrări se vor desfăşura în sala de şedinŃe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului JudeŃean 
Tulcea, din str. Păcii, nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi: 

 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinŃei ordinare din data 17 decembrie 2010, al 

şedinŃei extraordinare din 28 decembrie 2010, al şedinŃei extraordinare din data de 
30 decembrie 2010 şi al şedinŃei extraordinare din data de 18 ianuarie 2011; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, a sumei din cota de 22% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeŃene, pe unităŃi 
administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 
judeŃului Tulcea pe anul 2011; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituŃiilor publice din subordinea Consiliului JudeŃean Tulcea pe anul 2011; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului JudeŃean de UrgenŃă pe anul 2011; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli al regiilor 
autonome de sub autoritatea Consiliului JudeŃean Tulcea pe anul 2011; 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a sistemului de alimentare cu 
apă a localităŃii Rahmanu din domeniul public al judeŃului Tulcea în domeniul 
public al comunei Casimcea; 

8. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Centrului de 
Transfuzii Sanguine Tulcea asupra unei părŃi din imobilul situat în municipiul 
Tulcea, str. Gloriei nr. 24 şi transmiterea fără plată a acesteia către Episcopia 
Tulcii; 

9. Diverse. 
 

PREŞEDINTE, 

Victor TARHON 


