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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, vineri, 
29 septembrie 2017, ora 1000, 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 
august 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 8 septembrie 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2017-2018; 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și 
din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Tulcea; 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 13/2017 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – 
Ceamurlia de Sus”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-
dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea” și 
a cheltuielilor legate de proiect;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin 
restaurarea și conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  
reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a 
Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din 
Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea de noi membri în cadrul Asociației; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. VLAD TRANS SRL Măcin; 

10. 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; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL SRL Măcin; 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul 
Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea 
implementării proiectului „Puncte de prim ajutor în școlile din mediul rural”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul 
Județean Tulcea și Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, în vederea implementării 
proiectului ,,Gala Voluntariatului 2017 – Tulcea”; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat dintre Judeţul Tulcea prin 
Consiliul Județean Tulcea și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Dobrogea în 
vederea organizării concursului de soluții cu tema „Semnalizarea intrărilor în județul Tulcea”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/30.09.2016; 

15. Diverse.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Horia TEODORESCU 
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