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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. (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă extraordinară, marți, 19 

martie 2019, 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. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice şi economice – faza Studiu de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, 

localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017 

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului 

Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de 

Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 114/2017 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului 

Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – 

Turcoaia, km 2+445”; 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei 

Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al 

Judeţului Tulcea; 

6. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 

 


