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HOTĂRÂREA NR. 1 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean  
al domnului Șișcu George 

 
Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 

constituită; 
Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 496/16.01.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală, înregistrat sub nr. 497/16.01.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 
al domnului Șișcu George; 

Văzând demisia domnului Șișcu George din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13930 din 23.12.2016 şi având în vedere Referatul constatator nr. 
495/16.01.2017;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. 3), art.10 și art. 12, alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1  Se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Șișcu George. 
Art. 2 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Șișcu 

George. 
Art. 3  Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Șișcu George. 
Art. 4 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Șișcu George şi Partidului Național Liberal -
Organizația Județeană Tulcea. 
            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  25 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”.    
 
                    PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean  

al doamnei Radu Anișoara  
 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 630/18.01.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală, înregistrat sub nr. 631/18.01.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 
al doamnei Radu Anișoara; 
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Văzând demisia doamnei Radu Anișoara din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 605/18.01.2017 şi având în vedere Referatul constatator nr. 
629/18.01.2017;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. 3), art.10 și art. 12, alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1  Se ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a doamnei Radu Anișoara. 
Art. 2 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Radu 

Anișoara. 
Art. 3  Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Radu Anișoara. 
Art. 4 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Radu Anișoara şi Partidului Social Democrat-
Organizația Județeană Tulcea. 
           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  25 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
                     
                    PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 3 
privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al doamnei Bojian Marilena 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 640/18.01.2017, Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală înregistrat sub nr. 641/18.01.2017, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 2/27.01.2017 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Radu Anișoara şi adresa 
Partidului Social Democrat nr. 09/18.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 
615/18.01.2017; 
 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că doamna Bojian Marilena, aflată pe lista 
Partidului Social Democrat, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 
consilier judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali și ale art. 90, raportat la art.31 alin.3-5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art.1.  Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Bojian Marilena.   
Art.2. Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu doamna Bojian Marilena.  
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Bojian Marilena şi Partidului Social Democrat-
Organizația Județeană Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 4 
privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al doamnei Urse Liliana 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 812/25.01.2017, Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală înregistrat sub nr. 813/25.01.2017, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35/7/30.09.2016 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cabaua Constantin şi adresa 
Partidului Național Liberal nr. 08/17.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub 
nr.761/20.01.2017; 
 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că doamna Urse Liliana, aflată pe lista 
Partidului Național Liberal, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 
consilier judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali și ale art. 90, raportat la art.31 alin.3-5 și 33 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Urse Liliana.   
Art.2. Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu doamna Urse Liliana.  
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Urse Liliana şi Partidului Național Liberal  -
Organizația Județeană Tulcea. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  25 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
                                      
                     
                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 
privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Filip Gabriel – Radu  
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 810/25.01.2017, Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală înregistrat sub nr. 811/25.01.2017, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.1/27.01.2017 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Șișcu George şi adresa 
Partidului Național Liberal nr. 08/17.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 
761/20.01.2017; 

Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că domnul Filip Gabriel –Radu, aflat pe 
lista Partidului Național Liberal, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 
consilier judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali și ale art. 90, raportat la art.31 alin.3-5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art.1.  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Filip Gabriel – Radu.   
Art.2. Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu domnul Filip Gabriel –Radu.  
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Filip Gabriel – Radu şi Partidului Național Liberal  -
Organizația Județeană Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  25 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă” 

 
 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 6  

privind modificarea şi completarea Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 

constituită; 
Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 816/25.01.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală, înregistrat sub nr. 817/25.01.2017 privind modificarea şi completarea Comisiei pentru activităţi 
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
Văzând prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin.1) şi 2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea 
Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/27.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului Filip Gabriel – Radu; 
 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1 Se modifică şi se completează Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism cu domnul consilier judeţean Filip Gabriel – Radu, 
în locul domnului Cabaua Constantin.  

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 
Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe și Administrativ, 
Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi domnului Filip Gabriel – 
Radu.  
             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  
            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 7  
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţia publică locală,  

juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 814/25.01.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 
Locală, înregistrat sub nr. 815/25.01.2017 privind modificarea şi completarea Comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
Văzând prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin.1) şi 2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea 
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Consiliului Judeţean Tulcea nr. 4/27.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Urse Liliana;  
 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1 Se modifică şi se completează Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 
ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor cu doamna consilier județean Urse Liliana, 
în locul domnului Șișcu George.  

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 
Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe și Administrativ, 
Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi doamnei Urse Liliana.  
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 8 

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea  
deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016 

 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 741/ 20.01.2017 a domnului vicepreşedinte 
Mergeani Dumitru şi Raportul nr. 742/20.01.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 
Administrativ; 
 Văzând raportul de avizare ale Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 
nr. 2890/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2016 și cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
h o t ă r ă ş t e : 

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.810.597,86 lei din excedentul anilor precedenţi al 
bugetului local, pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016. 
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 Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului – Județul Tulcea și Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ . 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 9 
privind modificarea arondării unităţilor administrativ teritoriale  

la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Tulcea 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 27 ianuarie 2017,                                            
legal constituită; 

Văzând: 
       -  Nota de fundamentare nr. 12240/15.11.2016 a domnului preşedinte Teodorescu Horia şi 
Raportul nr.9133/10.11.2016 al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 
Tulcea privind modificarea arondării unităţilor administrativ teritoriale, la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Tulcea, prin desprinderea comunei Luncaviţa de la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Măcin, urmare înfiinţării şi funcţionării 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Luncaviţa;  

- Adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti nr. 
3483873/26.11.2014 prin care s-a avizat documentaţia pentru înfiinţarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenaţă a Persoanelor al comunei Luncaviţa; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Luncavița nr. 17/2015 privind aprobarea înfiinţării 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenaţă a Persoanelor al comunei Luncaviţa şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P. ; 

- Adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti nr. 
3751114/12.08.2016 prin care s-a avizat funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor al comunei Luncaviţa; 

- Adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti nr. 
3752349/19.12.2016 prin care s-a avizat documentaţia privind modificarea arondării unităţilor 
administrativ teritoriale, la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Tulcea,  prin desprinderea comunei Luncaviţa de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Măcin urmare înfiinţării şi funcţionării  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor al comunei Luncaviţa. 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
Tinand cont de prevederile art. 25 din O.G nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ale art.  91 alin., (1) lit. „a” şi lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, pct.  11 din Legea nr.215/2001 a 
adminsitraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e : 

Art.1 (1) Se aprobă modificarea arondării unităţilor administrativ teritoriale la Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Oraş Măcin, judeţul Tulcea, conform Anexei  la prezenta 
hotărâre.  

 (2) Modificarea arondării unităţilor administrativ teritoriale la S.P.C.L.E.P. Oraş Măcin constă 
în eliminarea comunei Luncaviţa din aria sa de operare, urmare înfiinţării şi funcţionării Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Luncaviţa. 

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului Județul Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Măcin, Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Luncavița. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 10 
privind aprobarea modificării traseului si lungimii  

drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin incadrarea in 
categoria funcțională a drumurilor de interes judetean, a drumurilor de interes local - Strada 

Viticulturii, Strada Orizontului si Strada Bacului din municipiul Tulcea  
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2017, legal 
constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 825/25.01.2017 a vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Tulcea, domnul George LUCHICI şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 
Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 824/25.01.2017, prin care se propune aprobarea 
modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia 
Veche, prin incadrarea in categoria functională a drumurilor de interes judetean, a drumurilor de interes 
local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului si Strada Bacului din municipiul Tulcea; 
  Văzând Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 20/26.01.2017; 
 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 7, art. 12 alin. (2) și art. 22 din O.G. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale art. 91 
alin. (1) , lit. f) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 01/2017                                          
 

11 
 

 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art.1 - Se aprobă propunerea de încadrare în categoria functională a drumurilor de interes 
judetean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului si Strada Bacului din 
municipiul Tulcea, identificate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2 - Se aprobă preluarea în domeniul public al județului Tulcea a sectoarelor de drum 
identificate conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba modificarea traseului si lungimii drumului judetean DJ222N, Tulcea – 
Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 
județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului si Strada Bacului din 
municipiul Tulcea, conform datelor de identificare din anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art.4 - La data adoptării prezentei hotărari, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 
al județului Tulcea se modifică și se completeaza în mod corespunzator.  

Art.5 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 
Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și 
Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”.  

 
     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi” 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare nr. 839 din 25.01.2017, a domnului George Luchici, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 838/25.01.2017 al Direcţiei Investitii, 
Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizare 
infrastructură de transport regional pe traseul Niculitel si Turda - Sarichioi”; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculitel si Turda – 
Sarichioi”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 
fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local şi alte fonduri legal constituite. 

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  
Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 
Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 

 
PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 12 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala – Babadag – Slava Rusă” 

 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare nr. 841 din 25.01.2017, a domnului George LUCHICI, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 840 din 25.01.2017 al Direcţiei Investitii, 
Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei 
„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala – Babadag – Slava Rusa”; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala – Babadag 
– Slava Rusa”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 
fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local şi alte fonduri legal constituite. 
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Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  
Institutiei Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 
Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 13 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus” 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 835 din 25.01.2017, a domnului George LUCHICI 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 834 din 25.01.2017 al Direcţiei Investitii, 
Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei 
,,Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Visina – Ceamurlia de Sus”; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina Ceamurlia 
de Sus”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 
fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local şi alte fonduri legal constituite. 

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  
Institutiei Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 
Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 ianuarie 
2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”.                                    
                                                                              
                   PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  
                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 14 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” 

 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare nr. 837 din 25.01.2017, a domnului George LUCHICI, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 836 din 25.01.2017 al Direcţiei Investitii, 
Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei 
„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia 
de Sus”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 
fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local şi alte fonduri legal constituite. 

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  
Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 
Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 
  
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 
 
 
     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 
        Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 15 
pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 

privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia 

Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea 
 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017, legal constituită; 
      Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 
Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 681/19.01.2017 şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 
Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, 
Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 
Domeniului Public, înregistrat sub nr. 682/19.01.2017, prin care se propune modificarea şi completarea  
Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile 
din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al 
Judeţului Tulcea; 
            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, alin. (1) din  Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul  art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea 
transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” 
- S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea se modifică şi se completează, după cum urmează: 

a) După articolul 2 se introduc articolele 3 şi 4 cu următorul cuprins:  
„Art. 3. – Bunurile imobile prevăzute la art. 1 se vor exploata potrivit destinaţiei şi scopului 

pentru care au fost construite, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind navigaţia pe căile 
navigabile interioare.  

 Art. 4. - Fondurile necesare pentru întreţinerea şi repararea bunurilor imobile prevăzute la 
art. 1 se asigură din veniturile obţinute din administrarea şi exploatarea acestora şi, în completare, de 
la bugetul județului Tulcea.” 

b) Articolul 3 se renumerotează şi devine articolul 5. 
Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții 
Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, 
Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Ministerului Transporturilor, 
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime”  S.A. Galaţi şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  
           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 
ianuarie 2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

                   
                                                         

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  
              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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                                                                   CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

         Elaborat: 
         Responsabil de aplicarea Legii 544/2001 -    GINA IORDAN 
         Şef Serviciu Administrație Publică Locală:  LUCIANA JIPA 
 
 
RAPORT DE EVALUARE 

A IMPLEMENTĂRII LEGII  NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016 

 

          Subsemnata, IORDAN GINA , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2016, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică 
a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 
  Bună 
  Satisfăcătoare 
  Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2016: 

I. Resurse şi proces 
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes 
public? 
   Suficiente 
  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 
public sunt: 
   Suficiente 
   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 
furnizarea accesului la informaţii de interes public: 
  Foarte bună 
  Bună 
  Satisfăcătoare 
  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 
A. Informaţii publicate din oficiu 
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din 
Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 
   Pe pagina de internet 
  La sediul instituţiei 
  În Monitorul Oficial al României 
  În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI  TULCEA 
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2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 
   Da 
   Nu 
 
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 
dumneavoastră le-au aplicat?  
a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  
 
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 
prevăzute de lege? 
   Da 
   Nu 
 
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
   Da 
   Nu 
 
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 
mare de seturi de date în format deschis?  

Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 
B. Informaţii furnizate la cerere 

 
1.Numărul total de 
 solicitări de informații 
 de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 
de la persoane 
 fizice 

de la persoane 
 juridice 

pe suport 
 hârtie 

pe suport 
electronic 

verbal 

          69 29 40 35     34     0 
 

Departajare pe domenii de interes 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)                 26 
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                             21 
c) Acte normative, reglementări       12 
d) Activitatea liderilor instituţiei         2  
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completăril  
ulterioare                                                       

        1 

f) Altele, cu menţionarea acestora:copii după rapoarte, sugestii și informări         7 
 
 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 
    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 
    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 
    D - Comunicare electronică 
    E - Comunicare în format hârtie 
    F - Comunicare verbală 
    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 
    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
    I - Acte normative, reglementări 
    J - Activitatea liderilor instituţiei 
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    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    L - Altele (copii după rapoarte, sugestii și informări) 

 
2. Număr total de        
soluționate 
favorabil 

Termen de răspuns Modul de 
comunicare 

Departajare pe domenii de  
               interes 

Redirecționate  
către alte 
instituții în  
5 zile  

  A 
 
 
 

 B 
 
 
 

C 
 
 
 

D E F G H I J K L 

   69 1 65 3 - 34 35   - 26 21 12 2 1 7 

 
 
3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 
legal:- 
    - Nu este cazul. 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
    - Nu a fost cazul.  

5.Numărul  
total de  
solicitări  
respinse 

 

      Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 
conform  
legii 

Informații 
 inexistente 

Alte motive 
 (cu precizarea 
 acestora) 

Utilizarea 
 Banilor 
 publici  
(contracte, 
investiții,  
cheltuieli, 
 etc) 

A B C D Altele (se  
precizează  
care) 

- - - - - - - - - - 

  
5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea 
numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  
    - Nu a fost cazul. 
  
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   
    - Nu a fost cazul.  

6.1.Numărul de reclamații  
administrative la adresa instiuției 
 publice în baza Legii nr. 544/2001,  
cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa institu   
baza Legii nr. 544/2001,  
cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 
 favorabil 

Respins 
 

În curs de soluți  
 

Total 
 

Soluționate    

- - - - -    -      - - 
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7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 
 

                                                          7.1. Costuri 
Costuri totale 
de funcționare ale 
compartimentului 

Sume încasate  
din serviciul de  
copiere 

Contravaloarea  
serviciului de copiere 
 (lei/pagină) 

Care este documentul  
care stă la baza stabilirii 
contravalori serviciului  
de copiere 

23.299 94.40 0,20 lei/pag. format A4 
0,30 lei/pag. format A3 

H.C.J. NR.139/2015 
Tulcea 

 
7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
 
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi 
de date de interes public ? 

 Da 
 Nu 

 
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 
public: 
 

 
c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de 
interes public: 
 

 
Colaborare susținută a Serviciului administrație publică locală/responsabilului de aplicarea Legii 
544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în vederea 
furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, conform 
Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și 
completările ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a legii.                   
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RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016 

 
 Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Consiliul Județean Tulcea 
 
 

INDICATORI cod RASPUNS 
A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2016 

A1 9 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 
fost anunţate în mod public 

A2 9 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 
a. pe site-ul propriu A2_1 9 
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 9 

       c.   prin mass-media  A2_3 8 
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 
de informaţii referitoare la proiecte de acte 
normative 

A3 - 

Din care, solicitate de: 
     a. persoane fizice A3_1 - 
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 
constituite 

A3_2 - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 
fizice care au depus o cerere pentru primirea 
informaţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de 
afaceri şi altor asociaţii legal constituite 

A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 
relaţia cu societatea civilă care au fost 
desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 
8. Numarul total al recomandărilor incluse în 
proiectele de acte normative 

A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 
asociaţiilor legal constituite 

A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie 
dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în 
procedura de urgenţă sau conţin informaţii care 
le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, 
conform art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite 
de instituţiile publice) 

B1 16 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 
               a. afişare la sediul propriu  B2_1 16 
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               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 16 
               c. mass-media B2_3 16 
3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 
funcţionarii)                

B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media 

B4 16 

5. Numărul total al observaţiilor şi 
recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor 
publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 
deciziile luate 

B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 
               a. informaţii exceptate B7_1 - 
               b. vot secret B7_2 - 
               c.alte motive (care ?) 
 
 

B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 
şedinţelor publice 

B8 16 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 
publice 

B9 16 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2016 
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice: 
               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 
               c. în curs de soluţionare C1_3 - 
 
 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEȚULUI,  
      Horia TEODORESCU                                                                    Marius Cristi MIHAI 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 
secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 
link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 
Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


	MONITORUL OFICIAL
	SUMAR
	În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, alin. (1) din  Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale...
	În temeiul  art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
	RAPORT DE EVALUARE
	RAPORT DE EVALUARE
	A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

