
    ROMÂNIA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

    Nr. 2098/12.02.2019 

 

 

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, luni, 18 

februarie 2019, ora 13
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 ș edinț ei ordinare a Consiliului Județ ean Tulcea din data de 

31 ianuarie 2019;  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, 

etapa IV; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea ș i completarea Hotărârii Consiliului Județ ean 

Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor ș i contractului cadru de 

închiriere pentru locuinț ele construite de Agenț ia Naț ională pentru Locuinț e destinate 

tinerilor specialiș ti din domeniul sănătăț ii, cu modificările ș i completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenț ei nominale a Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Județ ean Tulcea nr. 

94/2018; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județ ean Tulcea nr. 10/2018 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ș i a acordului de parteneriat 

pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli 

Contagioase Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județ ean Tulcea nr. 11/2018 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ș i a acordului de parteneriat 

pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC 

Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale ș i 

Administraț iei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.18  şi asigurarea condiţiilor în 

vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, 

localitatea Tulcea, județ ul Tulcea”; 

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei 

Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii 

portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Diverse. 

PREŞEDINTE, 

Horia TEODORESCU 


