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

completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, vineri, 20 aprilie 

2018, 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 29 

martie 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, al domnului Luchici George, ca urmare a încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rădulescu 

Claudia -Veronica; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu 

modificările ulterioare; 

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018;  

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor 

sociale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea, 

cu modificările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din 

România şi  Raionul Soroca din Republica Moldova; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 178/15.12.2014 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Secţia de Psihiatrie a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea”, cu modificările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF SRL 

Tulcea, pe traseul Babadag - Mihail Kogălniceanu - Cataloi - Vard Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de  persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF SRL 

Tulcea, pe traseul Valea Nucarilor - Agighiol - Vard Tulcea; 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF SRL 

Tulcea, pe traseul Isaccea - Niculiţel - Somova - Mineri -  Vard Tulcea; 



13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF SRL 

Tulcea, pe traseul Isaccea - Niculiţel - Somova - Mineri - Tulcea; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

131/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


