
 
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, 
30 august 2013, 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 26 

iulie 2013;   
2. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea privind modul de îndeplinire a atribuţiilor 

proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Tulcea în perioada iunie  - decembrie 2012; 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Ionele 

Loredana Liliana; 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2013;  
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor 

instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2013; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome “Delta Dunării”, pe anul 2013; 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.J. nr. 69/6/2012 privind stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole; 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 29 din 

12.02.2008 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea, în domeniul public al Judeţului 
Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al judeţului Tulcea a imobilului 
“Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte Tulcea” situat în municipiul Tulcea, str. Mahmudiei 
nr. 19; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare al Regiei Autonome 
Administraţia Zonei Libere Sulina; 

14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de analiză şi verificare a contractelor de 
concesiune pentru  terenurile proprietate publică a judeţului Tulcea; 

15. Diverse. 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


