
 

 

ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

    Nr. 1887/16.02.2017 

 

 

 

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, vineri, 

24 februarie 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 27 

ianuarie 2017; 

2. Depunerea jurământului de către doamna Bojian Marilena; 

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

economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului 

Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 

30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13 din 

28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169 din 15.12.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 167/20.12.2013 

privind atribuirea licențelor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 20/31.01.2014 

privind aprobarea tarifelor de transport rutier public de persoane prin curse regulate în judeţul 

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Adunarea Generală 

a „Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

1/27.01.2010 cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 222C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332-

62+926”, cu modificările și completările ulterioare; 

11. Diverse.  

- Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea pe anul 2016; 

- Planul strategic anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


