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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, 31 

august 2017, 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 ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din  data de 31 

iulie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21 august 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 

pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Radu Ciprian 

- Daniel; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe şi administrarea domeniului public şi privat al județului; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2017; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017; 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea și aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția 

Copilului Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

9/30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei  Autonome 

Aeroportul „ Delta Dunării” Tulcea;  

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MIH-DOR SPECIAL CAR 

SRL Greci şi S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea; 

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului 

Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017 

şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 



inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului 

Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului 

nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

15. Diverse.  

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


