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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, joi, 30 aprilie 2015, 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 martie 2015; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.J. nr.3/1997 cu privire la 

stabilirea coeficientului pentru acordarea sporului de izolare în baza art.2 din O.G. nr. 
27/1996 pentru localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convențiile de 
Colaborare încheiate între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea 
Administrativ – Teritorială Județul Tulcea, Unitatea Administrativ – Teritorială 
Comuna Mihai Bravu,  Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Jurilovca și 
Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Greci, în scopul implementării comune a 
proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”; 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al 
Statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, în 
domeniul public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Tulcea nr.16/30.01.2015; 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 
nr.162/2014 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale 
Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale Regiei Autonome Aeroportul 
,,Delta Dunării”; 

8. Proiecte de hotărâre  privind aprobarea preluării unui drum de interes local din 
administrarea Consiliului Local Nufăru în administrarea Consiliului Județean Tulcea;  



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui drum de interes local din 
administrarea Consiliului Local Mihai Bravu în administrarea Consiliului Județean 
Tulcea;  

10. Proiect de hotărâre pentru arondarea unor unități administrativ teritoriale la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Baia;  

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare 
Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apa și canalizare din Județul Tulcea în vederea 
aprobării acceptării de noi membri ai Asociației; 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 120/2011 privind  aprobarea 
participării Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate de aplicant principal, la depunerea 
cererii de finanţare a proiectului intitulat "Marea Neagră – Unitate si diversitate în 
Antichitatea Romana",  precum şi a cofinanţării aferente, cu modificările ulterioare; 

13. Diverse.   
 
 

 
 

  
PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


