
 
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, joi, 31 octombrie 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 27 septembrie 2013;   

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 
Caraman Taşcu; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2013; 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. DUY 
LINESS S.R.L. Tulcea, S.C. STRÂMBEANU S.R.L. Tulcea, S.C.VALMAR 
AUTOTRANS S.R.L. Tulcea şi S.C. MIHTRANS S.R.L. Tulcea; 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil din administrarea Consiliului Local al 
Oraşului Sulina în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţei de teren aferente „Centrului de 
Informare Europa”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 52/2007 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Tulcea cu Consiliul Local al Comunei 
Murighiol în vederea realizării în comun a proiectului  „Miniport turistic în localitatea 
Murighiol”; 

9. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeţei piscicole din Amenajarea Piscicolă 
Murighiol, în vederea realizării proiectului  „Miniport turistic în localitatea Murighiol”; 

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Tulcea în 
Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

12.  Proiect de hotărâre pentru    modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Tulcea  nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea 
terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al 
judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.  Diverse. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


