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HOTĂRÂREA NR.105 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

  

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8829/ 21 iulie 2017 a domnului preşedinte, Horia 

TEODORESCU şi Raportul nr. 8830/ 21.07.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, ale  art. 

19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) 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 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 193.721,00 mii lei la suma de 193.774,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

244.866,00 mii lei la suma de 248.636 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de 

cheltuieli conform anexei nr. 2.   

 (2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 mii lei în 

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent 

ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 2.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare, precum şi 

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2016 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 54.862,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2017 

şi a creditelor de angajament pe anii 2018 - 2020, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

 Art. 3 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3 și 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 106 

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8827/ 21.07.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 8828/ 6890/ 21.07.2017al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din 

Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 706 

mii lei la suma de 821 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 706 mii lei la suma de 821 mii lei, conform 

anexelor nr. 1 şi 1a şi lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1b, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Instituției Prefectului Județului Tulcea, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

                    

                      PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 107 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8833/ 21.07.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 8834/ 12145/ 2017  al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr. 4/ 
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2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) si alin.(2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3) lit. a) din Legea 

nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2017 la venituri de la suma de 115.287 mii lei la suma de 117.618 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 126.229 mii lei la suma de 128.560 mii lei,  conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 

Lista cheltuielilor de capital finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli ale Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, rectificată pe anul 2017 și a creditelor de angajament pe anul 2018 conform anexei nr. 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 10.928 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR.108  

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8831/ 21.07.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 8832/ 22518/ 21.07.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, privind 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din 

Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 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 : 
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 Art. 1 - (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din alocații 

bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 62.065  mii lei la suma de 64.335 mii lei şi la cheltuieli de la  62.065 mii lei la 

suma de 64.335 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a.  

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, la venituri de la 

suma de 1.280  mii lei la suma de 1.305 mii lei şi la cheltuieli de la  1.800 mii lei la suma de 1.825 mii 

lei, conform anexelor nr. 2 și 2a. 

(3) Deficitul secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri 

proprii în sumă de 520 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 1.a, 2 și 2.a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri” , - voturi „împotrivă”.                                      

                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.109    

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul 

 de specialitate al Consiliului Județean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017,  legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea,   

înregistrată cu nr. 9164 din 27.07.2017 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidenţă Funcţii Publice, al Directiei Economice Buget Finante si Administrativ si al Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică  înregistrat cu nr. 9165 din  27.07. 2017; 

         Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

         În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin.(1) lit.a) si alin.(3), art. 10 alin.(1), art.11, art.12 

alin.(1) si art.38 alin.(2), lit.b) din  Legea-Cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și ale art. 91 alin. (1), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Începând cu data de 01 iulie 2017 salariile de bază pentru funcționarii publici si 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, se stabilesc 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.2   Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre,  în copie, 

Instituțíei Prefectului Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice și Directiei Economice Buget Finante si Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire.   

          Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR.110  

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei  

ocupaționale ,,Administrație,, din instituțiile subordonate   

Consiliului Județean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017,  legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din instituțiile 

subordonate Consiliului Județean Tulcea, înregistrată cu nr. 9166 din 27.07.2017 şi Raportul 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Directiei Economice 

Buget Finante si Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică  înregistrat cu nr.        

din 9167 din 27.07.2017; 

         Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

         În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin.(1) lit.a) si alin.(3), art. 10 alin.(1), art.11, art.12 

alin.(1) si art.38 alin.(2), lit.b) din  Legea-Cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și ale art. 91 alin. (1), lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

       În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Începând cu data de 01 iulie 2017 salariile de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, 

se stabilesc conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Începând cu data de 01 iulie 2017 salariile de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor  

Tulcea, se stabilesc conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

          Art.3  Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre,  în copie, 

Instituțíei Prefectului Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea,  Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor  Tulcea, Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Direcției Economice Buget Finanțe si 

Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire.   

          Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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. 111 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul judeţului Tulcea,  pe anul 2017, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfasoară 

activitatea în județul Tulcea 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31iulie 2017, legal 

constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7574/22.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu şi Raportul Direcției Investiții, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor  cu nr. 7575/22.06.2017 prin care se propune aprobarea  Ghidului 

solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017, 

cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfaşoară activitatea în judeţul Tulcea; 

             Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

              În temeiul art. 97 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 Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2017, cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfaşoară activitatea în 

judeţul Tulcea, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractele de 

finanţare nerambursabilă.  

 Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.  

             Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.112  

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de  

persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR  AUTOTRANS  SRL Tulcea. 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31  iulie  2017, legal 

constituită: 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/8635/17.07.2017, a d-lui vicepreşedinte George 

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/8636/17.07.2017, prin care se propune 

atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale către S.C. VALMAR  AUTOTRANS SRL Tulcea; 
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Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit.(p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1)  din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul  nr. 353 / 2007  al  Ministerului  Internelor  şi  Reformei Administrative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - 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 şi 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 atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. VALMAR AUTOTRANS S.R.L. Tulcea, conform 

Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Serviciul   Administraţie   Publică   Locală   va  comunica,  în   copie,  prezenta   hotărâre   

Instituţiei Prefectului   Judeţul  Tulcea, Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană   de   Autorizare   

Transport   Public, Autorităţii  Rutiere   Române  -  Agenţia  Tulcea şi  S.C.  VALMAR  

AUTOTRANS  SRL  Tulcea. 

           Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.113 

pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor  

Adulte cu Handicap Tulcea  

 

 Consiliul Județean Tulcea întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr.8806 din 20.07.2017 a președintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul Horia Teodorescu, și Raportul comun al Serviciului Administrație Publică Locală 

înregistrat sub nr. 8807 din 20.07.2017 și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea înregistrat sub nr 22878 din 20.07.2017; 

 Ținând cont de Avizul nr. 9296/ANPD/21.07.2017 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea persoanelelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8, 

alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările 

ulterioare, precum și ale art.91, alin. (1), lit.d)  și alin (5), lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Tulcea, după cum urmează: 

Președinte : dr. Ifrim Catrinescu Monica Daniela – medic specialist în specialitatea medicina de 

familie, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical ; 

Membri :  

- Dr. Muscă Doru – medic primar medicină generală, desemnat de Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Tulcea; 

- Beidaut Claudia Cristina Ileana - reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale 

care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, ANR  Filiala Tulcea; 

- Ungureanu Luminița-Dorina – psiholog, D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Boerencu Corina-Tatiana - asistent social, D.G.A.S.P.C. Tulcea . 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 30/28.02.2014 și Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/31.03. 2017. 

 Art. 3 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea și membrilor comisiei. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 

31.07.2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.114 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici si  a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN22D – Turcoaia, 

km.2+445” 
 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.07.2017, legal constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 9056/25.07.2017,  a domnului vicepreşedinte Dumitru 

Mergeani  şi Raportul  comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor si al 

Directiei Economice, Buget, Finante si Administrativ nr. 9057/25.07.2017,  pentru aprobarea 

Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei 

reprezentând cofinantarea din partea bugetului propriu al  Judetului Tulcea pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare pod pe DJ 222 H, intersectie DN22D – Turcoaia, km.2+445”; 

           Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

           Avand in vedere prevederile: 

            -  art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

             -  art.91 alin. (1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             -  art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei 

de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 07/2017                                          

 

11 

 

 

          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 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investitii “Modernizare pod pe DJ 222 H, intersectie DN22D – Turcoaia, 

km.2+445” conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

           Art.2. Finantarea investitiei de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinatie si alte surse legal constituite. 

          Art.3. Se aproba cofinantarea de la bugetul propriu al Judetului Tulcea a sumei de 201.245,63 lei 

pentru realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1.  

          Art.4. La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului 

Judetean Tulcea nr.73 din 05.05.2017 pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii, a indicatorilor tehnico-economici si  a sumei reprezentând cofinantarea din partea bugetului 

propriu al Judetului Tulcea pentru obiectivul de investitii “Modernizare pod pe DJ 222 H, intersectie 

DN22D – Turcoaia, km.2+445”. 
           Art.5. Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Institutiei Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si  Managementul 

proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 

31.07.2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.115 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și  a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, 

Km.1+732” 

      

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.07.2017, legal constituită; 

     Văzând Nota de fundamentare nr. 9054/25.07.2017,  a domnului vicepreşedinte Dumitru 

Mergeani şi Raportul  comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor si al 

Directiei Economice, Buget, Finante si Administrativ nr. 9055/25.07.2017,  pentru aprobarea 

Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei 

reprezentând cofinantarea din partea bugetului propriu al Judetului Tulcea pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare podet pe DJ222L, intersectie DN22D - Carcaliu, Km.1+732”; 

          Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Avand in vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            - art.91 alin. (1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
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            - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei 

de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu 

modificarile si completarile 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 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investitii “Modernizare podet pe DJ222L, intersectie DN22D - Carcaliu, 

Km.1+732”conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

           Art.2. Finantarea investitiei de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinatie si alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aproba cofinantarea de la bugetul propriu al Judetului Tulcea a sumei de 131.952,75 

lei pentru realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1.  

           Art.4. La data adoptarii prezentei hotărâri iși încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr.72 din 05.05.2017 pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii, a indicatorilor tehnico-economici si  a sumei reprezentând cofinantarea din partea bugetului 

propriu al Judetului Tulcea pentru obiectivul de investitii “Modernizare podet pe DJ222L, intersectie 

DN22D - Carcaliu, Km.1+732”. 

           Art.5. Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si  Managementul 

proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

  Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 

31.07.2017, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA  NR.116 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici si  a sumei reprezentând cofinantarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța - Dăeni – 

Ostrov – Peceneaga - Traian, km. 39+964” 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.07.2017, legal constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 9058/25.07.2017,  a domnului vicepreşedinte Dumitru 

Mergeani  şi Raportul  comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor si al 

Direcției Economice, Buget, Finanțe si Administrativ nr. 9059/25.07.2017,  pentru aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei 

reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Judetului Tulcea pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare podet pe  DJ 222F, limita județ Constanța - Dăeni-Ostrov-Peceneaga-Traian, 

km. 39+964”; 

          Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin.(1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu 

modificările și 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investitii “Modernizare podet pe  DJ 222F, limita judet Constanta-Daeni-

Ostrov-Peceneaga-Traian, km. 39+964” conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din 

prezenta hotărâre; 

           Art.2. Finanțarea investiției de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinație si alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aproba cofinanțarea de la bugetul propriu al Judetului Tulcea a sumei de 125.430,71 

lei pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1.  

           Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr.74 din 05.05.2017 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si  a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului 

propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții “Modernizare podet pe  DJ 222F, limita județ  

Constanta – Dăeni – Ostrov - Peceneaga-Traian, km. 39+964”. 

           Art.5. Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si  Managementul 

proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 2017, 

după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.   

                                                                                    

                    PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

                                                                                                      

HOTĂRÂREA  NR.117 

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita 

judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, legal constituită; 

     Văzând Nota de fundamentare nr. 9052/25.07.2017,  a domnului vicepreşedinte Dumitru Mergeani  

şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 9053/25.07.2017,  pentru aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 

DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”; 

       Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

       Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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            - art.91 alin.(1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu 

modificarile si completarile 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 Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – 

Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

           Art.2. Finanţarea investiţiei de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul propriu al Judeţului Tulcea alocate cu această destinaţie şi alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aproba cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 1.712.695,29 

lei pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. 

           Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr.75 din 05.05.2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului 

propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – 

Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”.   

           Art.5. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi  Managementul 

Proiectelor si Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

  Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 

31.07.2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 118 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal constituită 

; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9028 din 25.07.2017, a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Dumitru Mergeani, precum şi Raportul nr. 9029 din 25.07.2017 al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară Tulcea”;  

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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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 pentru obiectivul “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și 

modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, 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 - La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.45 din data de 31 martie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară 

Tulcea”. 

 Art. 4 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

                                                        

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

                                                                                 

                                                                 

 

 

HOTĂRÂREA NR.119 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de  

intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

“Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și  

conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag” 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31.07.2017, legal constituită, 

Văzând Nota de fundamentare nr. 8809/20.07.2017 a vicepreședintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul George LUCHICI, şi Raportul nr. 8810/20.07.2017 al Direcţiei Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Promovarea valorilor 

culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal <<Casa Panaghia>> Babadag”; 
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 si 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 pentru obiectivul: “Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea 

punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Finanțarea investiției de la art. 1 se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 

fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local și alte fonduri legal constituite. 

Art. 3 – La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 46 din 31.03.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea și conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”. 

Art. 4 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre  

Instituției Prefectului - județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, 1 vot „împotrivă”. 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.120 

pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

 nr. 39/ 31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9143/ 26.07.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 9144/ 1243/ 26.07.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina pentru aprobarea modificării 

anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 39/ 31.03.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017; 

 Văzând raportul  Comisiei de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin (3), litera a) din Legea nr. 

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

           Conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare şi Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 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, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se  aprobă  modificarea anexei nr. 4  “Programul de  investiţii, dotări şi  sursele  de 

finanţare  la R.A.  Administrația  Zonei  Libere  Sulina”  la  Hotărârea  Consiliului  Județean  Tulcea  

nr. 39/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie,  prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, Instituției Prefectului Județului Tulcea şi Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   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  


