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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, 29 iunie 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 21 

mai 2018 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21 iunie 2018; 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor 

instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în 

calitate de membru asociat, la Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării; 

7. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Tulcea 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 

Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consi1iului Județean 

Tulcea nr. 174/31.10.2017; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Tulcea pe anul 2018, aprobat Hotărârea  nr. 215 din 29 

decembrie 2017; 

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Orașului 

Isaccea și din administrarea Consiliului Local al Orașului Isaccea, în domeniul public al 

Judeţului Tulcea; 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului 

Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al Comunei 

Murighiol și în administrarea Consiliului Local al Comunei Murighiol; 



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

Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru 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 și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere Sulina”; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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; 

17. Proiect de hotărâre privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în 

suprafața de 458,6688 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în 

extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

18. Proiect de hotărâre privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în 

suprafața de 245,3591 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în 

extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

19. Proiect de hotărâre privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în 

suprafața de 207,7406 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în 

extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Sabiluc Drive SRL Tulcea, 

pe traseul Iazurile – Valea Nucarilor – Agighiol - J.T. Grup SRL Tulcea ( punct de lucru 

şoseaua Agighiol km 8, DJ 222); 

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

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Modern Agency SRL Tulcea, 

pe traseul Teliţa – Tulcea (S.C. VG Surface Protection SRL Tulcea); 

22. Diverse. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


