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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, marți, 30 septembrie 2014, 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 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Tulcea din 

data de 29 august 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2014;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind delegarea reprezentantului asiguraților în adunarea 

reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului „Siguranța 

prin Achiziția de Vehicule Eficiente în intervențiile pentru situații de urgență – 

„SAVE”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin Județului 

Tulcea, cod SMIS 5002;  

6. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenței comisiei de analiză a 

cererilor pentru acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Județean Tulcea, 

stabilită în baza Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 15/2003, cu modificările 

și completările ulterioare;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile  din domeniul 

public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea și Clubul Sportiv Municipal 

„Danubiu” Tulcea, în domeniul public al Județului Tulcea și în administrarea 

Consiliului Județean Tulcea;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

110 din 26.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Institutului de Cercetări Eco - Muzeale Tulcea; 



10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

112 din 26.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Centrului Cultural ,,Jean Bart” Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

25_6/31.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Tulcea în 

adunările generale ale acţionarilor în cadrul unor societăţi comerciale; 

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

167/20.12.2013 privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul rutier 

public judeţean de persoane realizat prin curse regulate cuprinse în Programul 

judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019; 

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

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

VLAD TRANS  SRL Măcin, judeţul Tulcea şi S.C. DUY LINESS SRL Tulcea; 

14. Diverse.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


