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HOTĂRÂREA NR. 1 

pentru validarea Dispoziţiei nr. 616/28.12.2015 privind aprobarea majorării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgență Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2015  

și Dispoziției nr. 620/30.12.2015 privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea,  pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 289/ 11.01.2016 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT şi Raportul nr. 290/11.01.2016  al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ 

pentru validarea Dispoziţiei nr. 616/28.12.2015 privind aprobarea majorării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea,  pe anul 2015 și Dispoziţiei nr. 620/ 30.12.2015 privind aprobarea majorării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea,  pe anul 2015; 

Văzând raportul de avizare ale Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015, 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) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 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 validează prevederile Dispoziției nr. 616/ 28.12.2015 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2015 pentru rectificarea cu suma de 6.792,23 mii lei a 

bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2015, la venituri de la suma de 343.290,00 mii lei la suma 

de 350.082,23 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 359.690,00 mii lei la suma de 366.482,23 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 1a, 1b şi 2 și Lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, 

rectificată pe anul 2015 şi a creditelor de angajament pe anii 2016 - 2018, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

  (2) Se validează prevederile Dispoziției nr. 616/ 28.12.2015 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2015 pentru rectificarea cu suma de 5.947,26 mii lei a 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2015, la venituri de 

la suma de 83.908,00 mii lei la suma de 89.855,26 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 85.666,00 mii lei 

la suma de 91.613,26 mii lei, conform anexelor nr. 4, 4a şi 4b. 

(3) Se validează prevederile Dispoziției nr. 620/ 30.12.2015 privind aprobarea majorării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea,  pe anul 2015 pentru 

rectificarea cu suma de 409,00 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, pe anul 2015, la venituri de la suma de 89.855,26 mii lei la suma de 90.264,26 mii lei şi 
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la cheltuieli de la suma de 91.613,26,00 mii lei la suma de 92.022,26 mii lei, conform anexelor nr. 5, 5a 

şi 5b. 

(4) Se validează prevederile Dispoziției nr. 616/ 28.12.2015 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  pe anul 2015 pentru rectificarea cu suma de 1.251,00 mii lei a 

bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării Tulcea, pe anul 2015, la 

venituri de la suma de 70.254,00 mii lei la suma de 71.505 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

70.254,00 mii lei la suma de 71.505 mii lei, conform anexelor nr. 6, 6a şi 6b. 

 Art. 2 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 6a și 6b
*
 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Spitalului Județean de Urgență Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

        PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

privind aprobarea repartizării sumei  reprezentând  20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 

18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 356/13.01.2016 a domnului vicepreşedinte, Strat 

VASILE şi Raportul comun nr. 357/13.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ 

și Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor privind aprobarea repartizării sumei 

reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, a sumei din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2016; 

 Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) litera „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu  prevederile art. 4 din Legea nr. 339/2015 

privind bugetul de stat pe anul 2016  şi ale art. 91 alin.(3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 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 – Se aprobă repartizarea sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 

2016 și estimări pe anii 2017- 2019, conform anexei nr. 1. 

Art. 2 – Se aprobă repartizarea sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 

și estimări pe anii 2017- 2019, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 - Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 si estimat pe anii 2017-2019 

conform anexei nr. 3. 

 Art. 4 – Anexele nr. 1, 2 și 3
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, precum şi consiliilor locale enumerate în anexe. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

ianuarie 2016, după cum urmează: 16 voturi „pentru”,  11 „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                       Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice  

de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/698/21.01.2016 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/699/21.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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. 339/ 2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016; 

 În temeiul art. 97 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 bugetul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea 

pe anul 2016, la venituri 2.300 mii lei şi la cheltuieli 2.300 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2016, la venituri 

3.050 mii lei şi la cheltuieli 3.050 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a. 

Art. 3 – Anexele  nr. 1, 1a, 2 și 2a
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea şi instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                             Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de cultură  

din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/696/21.01.2016 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/697/21.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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. 339/ 2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016; 

 În temeiul art. 97 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 bugetul finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea pe anul 2016, la venituri 1.550 mii lei şi la cheltuieli 1.550 mii lei, conform anexelor nr. 

1.1 şi 1.1a. 

 (2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Bibliotecii Judeţene 

„Panait Cerna” Tulcea pe anul 2016, în sumă de 151 mii lei la venituri şi 211 mii lei la cheltuieli, 

conform anexelor 1.2 şi 1.2a și lista cheltuielilor de capital pe anul 2016 și a creditelor de angajament pe 

anii 2017- 2019,conform anexei nr. 1.2b. 

 (3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 46 mii lei se finanţează din excedentul anilor 

precedenţi, iar deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor 

precedenţi. 

Art. 2 – Se aprobă bugetul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

pe anul 2016, la venituri 5.000 mii lei şi la cheltuieli 5.000 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a, iar lista 

cheltuielilor de capital pe anul 2016 și a creditelor de angajament pe anii 2017- 2019, conform anexei nr. 

2b.  

Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2016 la venituri 

1.723 mii lei şi la cheltuieli 1.723 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, lista programelor şi proiectelor 
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culturale  conform anexei 3b și lista cheltuielilor de capital pe anul 2016 și a creditelor de angajament pe 

anii 2017- 2019, conform anexei nr. 3c. 

 Art. 4– Anexele  nr. 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b și 3c
*
 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice  

din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/694/21.01.2016 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/695/21.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului 

Judeţean Tulcea pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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. 339/2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016; 

 În temeiul art. 97 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 bugetul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Tulcea pe anul 2016, la venituri  590 mii lei şi la cheltuieli 590 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a şi 

lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1b.  

 

Art. 2 - Se aprobă bugetul Camerei Agricole Judeţene Tulcea pe anul 2016, la venituri 495 mii 

lei şi la cheltuieli 495 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a. 

 

 Art. 3 – Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2 şi 2a
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/692/21.01.2016 a domnului vicepreședinte  Vasile 

SRAT și Raportul comun nr. III.1.1/693/ 661/ 21.01.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe și 

Administrativ și Spitalului Județean de Urgență Tulcea, privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe anul 2016; 

 Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tulcea nr. 

1/14.01.2016; 

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

 Conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 91, alin (3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile 

Legii nr. 339/ 2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016; 

 În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației  publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe 

anul 2016 la venituri suma de 77.499 mii lei și la cheltuieli, suma de 82.412 mii lei,  conform anexelor 

nr. 1, 1a, 1b
*
 și lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 2

*
, care fac parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 – Deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 4.913 mii lei se finanțează din excedentul 

anilor precedenți.  

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

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea și Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

   PREȘEDINTE,                          Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEȚULUI, 

        Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 7 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/690/21.01.2016 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

STRAT şi Raportul comun nr. III.1.1/691/1347/21.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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. 339/ 2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016; 

 În temeiul art. 97 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 bugetul finanțat din alocații bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2016, la venituri  62.804  mii lei şi la cheltuieli  62.804 

mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.1a, lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1.1b.  

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2016, în sumă de 1.325 mii lei la venituri şi 

1.796 mii lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 2, 2a. 

(3) Deficitul în sumă de 471 mii lei al secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi 

cheltuieli finanţat din venituri proprii se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 1.1a, 1.1b, 2 și 2a
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 8 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/725/ 21.01.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile Strat şi Raportul comun nr. III.1.1/726/125/ 21.01.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe şi 

Administrativ și Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina  pe anul 2016; 

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

 Ținând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. „b” din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele 

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2016; 

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

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară şi O.M.F. 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 din Legea nr. 215/2001 a administrației  publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei 

Libere” Sulina pe total an 2016, la venituri 2.392 mii lei şi la cheltuieli 2.392 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 – 8
*
 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Direcției Economice Buget Finanțe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 9 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/761/22.01.2015 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

Strat  şi Raportul comun nr. III.1.1./762/ 22.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2016; 

           Tinand cont de prevederile art. 2 si art.7 din Ordonanța de Urgență nr. 61 din 29 iunie 2011, 

pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, 

de interes local; 

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 şi O.M.F. 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 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2016, la venituri 17.336,0 mii lei şi la cheltuieli 17.336,0 mii lei, conform 

anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5
*
 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 şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                               Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 10 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/700/21.01.2016 a domnului vicepreşedinte, Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/701/21.01.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea pe anul 2016; 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 privind  bugetul de stat pe anul 2016, ale  art. 

19 alin (1) litera „a” 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 temeiul art. 97 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 bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2016, la venituri suma de  

148.295 mii lei şi la cheltuieli suma 193.493 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

funcţionare și secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și 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 45.198,0 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

 

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2016 şi 

a creditelor de angajament pe anii 2017 - 2019, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2016, conform anexei nr. 4. 

 

 Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare pe 

anul 2016, conform anexei nr. 5. 

 

 Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea pe anul 2016, conform anexei nr. 6. 

 

 Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2016, 

conform anexei nr. 7. 

 

 Art. 6 – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2017-2019, conform 

anexei nr. 8. 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 01/2016                                        

 

                                                                                                                                                                   13 

 

 

Art. 7 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 și 8
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                               Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 139/2015  

privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale  

Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2016 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de  28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Având in vedere Nota de fundamentare a domnului vicepreședinte Strat Vasile, înregistrată sub 

nr. 746/22.01.2016 și Raportul Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat sub nr. 

747/22.01.2016, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 139/2015 

privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor 

publice subordonate și ale Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2016; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin (3), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 30 din Legea 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1.   Anexa nr. 1 b – "Tarife Consiliul Județean Tulcea", la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 139/2015  privind  stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului 

Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, 

pentru anul 2016, se completează cu punctul 26.1, după cum urmează: 

Cap.I 

Tarife pentru închirierea unor spații, mijloace de transport auto și 

navale, precum și a altor bunuri din patrimoniul Consiliului 

Județean Tulcea  

Tarif 

- lei- 
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26.1 
Tarif de închiriere teren aparținând domeniului public al 

Județului Tulcea pentru desfășurarea de activități portuare 

6,90 lei/mp/an 

 

 

 

Art. 2. Anexa nr. 4 - "Tarife Biblioteca  Județeană  „Panait Cerna”  Tulcea"  la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 139/2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri 

proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale Regiei Autonome  Aeroportul “Delta 

Dunării” Tulcea, pentru anul 2016, se completează cu punctul nr. 30 având următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Tarif 

- lei- 

30. Prestări servicii privind desfășurarea unor acțiuni precum lansări 

de carte, serbări, conferințe, proiecție film, expoziții, etc.* 

100 

lei/oră 

Notă: * Pentru instituțiile de învățământ tariful pentru acest serviciu este de 60 lei/oră. 

 

   Art. 3. Anexa nr. 7 "Tarife - Spitalul Județean de Urgență Tulcea"  la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 139/2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate și ale Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” 

Tulcea, se completează după cum urmează; 

1.  La pct. I Tarife analize de laborator se completează cu următoarele puncte: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif 

-lei - 

82 Glucoză urinară 5 lei 

83 Proteine urinare 9 lei 

84 Test Addis 9 lei 

 

2. După pct. VI se adaugă pct. VII cu următorul cuprins: 

Tarife pentru activitatea desfășurată în „Cabinetul de Îngrijiri Medicale și Tratament” 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

-lei - 

1 Injecție intramusculară/subcutanată* 7 lei/injecție 

2 Injecție intravenoasă* 15 lei/injecție 

3 Perfuzie* 20 lei/perfuzie 

4 Montat/schimbat sondă urinară* 25 lei/montat/schimbat 

Notă: * tarifele includ materialele sanitare (seringă, perfuzor, sondă) 

Art. 4. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea, Regiei  Autonome Administrația Zonei Libere Sulina  și va asigura 
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publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, 

www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREȘEDINTE,                             Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 12  

privind  aprobarea bugetului creditelor interne al Județului Tulcea, 

 pe anul 2016 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

      a) Nota de fundamentare nr. 712/21.01.2016 a domnului Strat Vasile vicepreședinte al 

Consiliului Județean Tulcea; 

  b) Raportul comun nr. 713 21.01.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și 

al Direcției de Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, privind  aprobarea bugetului 

creditelor interne al Județului Tulcea, pe anul 2016; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria 

publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.19 si art. 61- 63 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea 

Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor Legii nr. 339/ 2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 În baza Rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea, 

Conform Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 112/29 august 2014 privind aprobarea 

contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei, a Hotărârii nr. 

4214, adoptata de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în data de 22 iulie 2015;  

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul creditelor interne al Județului Tulcea pentru anul 2016, conform anexei 

nr. 1
*
, precum și lista proiectelor finanțate din credite interne pe anul 2016 conform anexei nr. 2

*
, care fac  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREȘEDINTE,                                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                       Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13 

privind aprobarea organigramei si a statului de funcții  

ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr.736 din 21.01.2016 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr.737 din  21.01.2016  al Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calității, 

Evidenţă Funcţii Publice privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean 

de Urgență Tulcea; 

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

          În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2), lit.c), ale art.104 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si 

ale art.15 lit. b) si c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G nr.56/2009; 

 În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificarile si completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea, 

conform anexelor nr.1 şi 2
*
 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare. 

 

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

Spitalului Județean de Urgență Tulcea și Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă 

Funcţii Publice. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 14    

privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Tulcea 

 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 15 din 30 ianuarie 2015,  

cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedința ordinară din data de 28.01.2016, legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 832 

din 22.01.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice 

înregistrat cu nr. 833 din 22.01.2016 privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole 

Județene Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 15 din 30 ianuarie 2015, cu 

modificările ulterioare; 

           Având în vedere avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;  

          În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) şi ale art.104 alin.(2) lit. a) din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

   

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1  Se aprobă modificarea statului de funcții al  Camerei Agricole Județene Tulcea, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 15 din 30.01.2015, cu modificările ulterioare, conform 

anexei
*
 la prezenta hotărâre.  

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice şi Camerei Agricole Județene 

Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15     

privind modificarea statului de funcţii  

al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea  

aprobat  prin Hotărârea nr. 9/30.01.2015, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016, legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 826        

din 22.01.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/827 din 22.01.2016 privind modificarea statului de funcţii al Institutului de 

Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 9/30.01.2015, cu 

modificările ulterioare; 

             Văzând Hotărârea nr. 19/02.12.2015 a Consiliului de Administraţie a Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea privind modificarea statului de funcţii; 

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  
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            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art.104 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 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 modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9 din 30.01.2015, cu 

modificările ulterioare, conform anexei
*
 la prezenta hotărâre. 

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice şi Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

  Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16     

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

169/15.12.2015, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. I/830 

din 22.01.2016  şi  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/831 din 22.01.2016  privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

         În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2), lit. c), art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 97 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 modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014, cu modificările  

ulterioare, prin transformarea unor posturi în structura acestuia, conform anexei
*
 la prezenta hotărâre. 

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

Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice  în vederea ducerii la îndeplinire.   
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Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 

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

persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/546/19.01.2016, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/547./19.01.2016, prin 

care se propune atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către  S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate al 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 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. MODERN AGENCY S.R.L. judeţul Tulcea, conform 

Anexei nr.1
*
 la prezenta hotărâre.  

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

Compartimentului  Autoritatea  Judeţeană  de  Autorizare Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  

-  Agenţia Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

             Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 18 

privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/27.01.2010, 

cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiții ,,Reabilitare D.J. 222C, Murighiol - Iazurile – Agighiol, km. 36+332-62+926” 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 649 din 20.01.2016 a domnului Horia Teodorescu, președinte 

al Consiliului Județean Tulcea și Raportul nr. 650 din 20.01.2016 al Direcției Investiții, Fonduri Externe 

și Managementul Proiectelor, prin care se propune modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 1/27.01.2010, cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare D.J. 222C, Murighiol - Iazurile – Agighiol, km. 

36+332-62+926”; 

 Văzând prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziției art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și 

completările ulterioare si art. 91 alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

1/27.01.2010, cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ,,Reabilitare D.J. 222C, Murighiol - Iazurile – Agighiol, km. 36+332-62+926” conform anexei
*
 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

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

Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Direcției Economice, Buget, Finanțe 

și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR . 19 

privind aprobarea funcţionării  

Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE,PRIM,GIM/SPE,  în anul şcolar 2016 - 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 828/22.01.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, 
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Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, înregistrat sub nr. 829/22.01.2016 prin care se propune 

aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE,PRIM,GIM/SPE, în anul şcolar 

2016 - 2017;  

Văzând avizul nr. 42/11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2016 - 2017, aprobată prin OMEN nr. 4894/10.11.2014, precum şi ale art. 91 alin. 5, lit. a, pct. 1 din 

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 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 funcţionarea Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE, 

PRIM,GIM/SPE, cu sediul în Tulcea, str. Grădinarilor, nr. 48, în anul şcolar 2016 -2017.  

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

Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea şi Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE, 

PRIM,GIM/SPE. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 178/15 decembrie 2014, privind 

aprobarea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE SECTIA DE PSIHIATRIE A 

SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA” 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 920/26.01.2016 a vicepreședintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul Cosmin-Călin Boiangiu și Raportul nr. 921/26.01.2016 al Direcției de Investiții, Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor; 

Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 

In conformitate cu dispozitiile articolului 291 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale art. 91 aliniatul (1) litera f) din Legea 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată. cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 01/2016                                        

 

                                                                                                                                                                   22 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 178/15 

decembrie 2014 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE SECTIA DE 

PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA” după cum urmează: 

„Se aprobă asigurarea cofinanțării de către Consiliul Județean Tulcea cu suma de  1.131,97 mii 

lei, inclusiv TVA, din care C+M 918 mii  lei, reprezentând lucrările tehnico-edilitare și serviciile 

aferente acestora pentru realizarea de către Compania Națională de Investiții“C.N.I.” S.A. a 

obiectivului ,,MODERNIZARE SECȚIA DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

TULCEA”. ” 

Art. 2 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Ministerului 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,  Companiei Națională de Investiții “C.N.I.” S.A și 

Direcției de Investiții, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREȘEDINTE,                               Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 21 

privind revocarea dreptului de administrare  

al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina asupra unor imobile  
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 967/27.01.2016, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

înregistrat sub nr. 968/27.01.2016 prin care se propune revocarea dreptului de administrare al Regiei 

Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina asupra unor imobile; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu dispoziţiile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

ale art. 91, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a) şi art. 123 alin. (1)  din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 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 revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Administraţia Zonei 

Libere Sulina asupra imobilului „Sală Polivalentă şi teren aferent”, situat în Municipiul Tulcea, str. 

Isaccei nr. 18, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1
*
 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Administraţia Zonei 

Libere Sulina asupra imobilului „Teren”, situat în Municipiul Tulcea, str. Portului nr. 28, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 2
*
 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Începând cu data preluării prin protocol, dreptul de administrare ale imobilelor prevăzute la 

art. 1 şi art. 2  va fi exercitat de Consiliul Judeţean Tulcea.    
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      Art. 4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

ianuarie 2016, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, 1 vot „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Constantin CABUZ 

 

 

     

FIŞĂ DE EVALUARE  

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice  

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de 

interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 

2015 ?  

A1 DA NU 

x  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 DA 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2  

c. Mass-media  A2_3  

d. Publicaţiile proprii A2_4 DA 

e. Pagina de Internet proprie A2_5 DA 

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –

documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 

544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3  

DA 

 

NU 

X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare 

– documentare în anul 2015 
A4 300 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat pe domenii de interes: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  

etc)             
B1_1 20 

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2  8 

 c.  Acte normative, reglementări B1_3  1 

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4  8 

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 B1_5  1 

  f. Altele (se precizează care) 

  f.Copii certificate PUZ, copii cotracte, inf. mandate consilii 

de administratie instituții, regim juridic imobil,etc 

B1_6 17 
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2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat după modalitatea de soluţionare a 

acestora: 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 55 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor 

instituţii 
B2_2   - 

 c. Numărul de solicitări înregistrate 

respinse,  din motivul: 

a) informaţii  

exceptate 
B2_3   - 

b) informatii 

inexistente 
B2_4   - 

c)  fără motiv B2_5   - 

d) alte motivaţii  

(care?) 

 

B2_6   - 

d.Numărul de solicitări înregistrate 

respinse, departajat pe domenii de 

interes: 

a) utilizarea banilor 

publici (contracte, 

investiţii, cheltuieli  

etc)           

B2_7 - 

b)  modul de 

îndeplinire a 

atribuţiilor institutiei 

publice 

B2_8 - 

c)  acte normative, 

reglementări 
B2_9 - 

d)  activitatea liderilor 

instituţiei 
B2_10 - 

e)  informaţii privind 

modul de aplicare a 

Legii  nr. 544/2001 

B2_11 - 

  f) altele (se precizează 

care) 

 

B2_12 - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după tipul solicitantului 

informaţiilor: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

fizice 
B3_1 22 

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

juridice 
B3_2 33 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de adresare a 

solicitării: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 

  a. pe suport de hârtie B4_1     15 

  b. pe suport electronic B4_2     40 

  c. verbal B4_3       - 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii 

administrative la adresa instituţiilor 

publice în anul 2015 în baza Legii 

nr.544/2001 

 a. rezolvate  favorabil  

reclamantului 
C1_1  

b. respinse C1_2         - 

c. în curs de soluţionare C1_3         - 
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2. Numărul de plângeri în instanţă la 

adresa instituţiilor publice în anul 

2015 în baza Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului 
C2_1         - 

b. rezolvate în favoarea 

instituţiei 
C2_2         - 

c. pe rol C2_3         - 

D. Costuri 

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau 

persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 

(consumabile) în anul 2015 

D1 26022 lei 

 

2. Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de 

copiere a informaţiilor de interes public furnizate 

solicitanţilor 

D2 455,7 lei 

 

 

   PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

          Horia TEODORESCU      Constantin CABUZ 

 

 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015 

 

 

 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 2015 

A1 8 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 

fost anunţate în mod public 
A2 8 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 8 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 8 

       c.   prin mass-media  A2_3 1 

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 1 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia 

cu societatea civilă care au fost desemnate 
A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 1 
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8. Numarul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 
A8 1 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite 
A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate 

în anul 2015 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 15 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 15 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 15 

               c. mass-media B2_3 15 

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 15 

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 15 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 

publice 
B9 15 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2015 

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 - 

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  

www.publicinfo.ro 

 

 

PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

      Horia TEODORESCU                Constantin CABUZ 

 

 

 
*Anexele la hotărâri se pot vizualiza pe site-ul Consiliului Judeţean Tulcea la următorul link: 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx 

http://www.publicinfo.ro/
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx

