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HOTĂRÂREA NR. 57/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2016 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11092/20.10.2016 a domnului vicepreşedinte 

Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 11093/17918/20.10.2016 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 2016; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr. 

16/2016; 

 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 cu 

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

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 2016 la venituri de la suma de 85.576 mii lei la suma de 88.154 mii lei şi la 

cheltuieli, de la suma de 90.489 mii lei la suma de 93.067 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și lista 

cheltuielilor de capital conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 4.913 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. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE                               Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2016 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11035/20 octombrie 2016 a domnului vicepreşedinte 

Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 11036/20 octombrie 2016 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și nr. 1744/18.10.2016 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea privind 
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aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea,  pe 

anul 2016; 

 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), 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 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 Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2016 

la venituri de la suma de 1.900 mii lei la suma de 1.914 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.900 mii 

lei la suma de 1.914 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și lista programelor şi proiectelor culturale  

conform anexei 1b, ce fac 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, Centrului Cultural Jean Bart Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

           PREŞEDINTE                                       Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2016 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11028/20 octombrie 2016 a domnului vicepreşedinte 

Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 11029/20.10.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 6499/19.10.2016 al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea,  pe anul 2016; 

 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), 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 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 rectificarea bugetului Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea pe anul 2016 la venituri de la suma de 5.185 mii lei la suma de 5.235 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 5.185 mii lei la suma de 5.235 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a și Lista 

cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, pe anul 2016 și credite de angajament pe anii 

2017- 2019 conform anexei nr. 1b, ce fac 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, Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Instituției Prefectului 

Județului Tulcea. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE                                  Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60/7 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu  

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2016 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11021/20.10.2016 a domnului vicepreședinte, 

Dumitru MERGEANI şi Raportul nr. 11022/20.10.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe şi 

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

Tulcea, pe anul 2016; 

Văzând raportul 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” 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 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 2016, la 

venituri de la suma de 159.740,67 mii lei la suma de 177.341,67 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

206.626,67 mii lei la suma de 224.227,67 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 
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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 46.886,0 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. 

 Art. 3 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea rectificat pe anul 2016, conform anexei nr. 4. 

Art. 4 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, 

rectificată pe anul 2016, conform anexei nr. 5. 

Art. 5 – Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 – Serviciul Administrație 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. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE                                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 61/7 

privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 447 mp, situat în municipiul Tulcea, str. 

Grădinarilor nr. 46, necesar desfăşurării activităţii  

Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2016, legal constituită; 

Având în vedere: 

-  Nota de fundamentare a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, 

înregistrată cu nr. 10924/18.10.2016, prin care se propune aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă 

de 447 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, necesar desfăşurării activităţii Şcolii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea; 

- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat cu nr. 10925/18.10.2016; 

-  Adresele depuse de Caraşic Andrian şi Caraşic Dunea, înregistrate la Consiliul Judeţean 

Tulcea sub nr. 4334/25.04.2016 și 9895/10.10.2016; 

-  Raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 447 mp situat în municipiul Tulcea, str. 

Grădinarilor nr. 46, nr. cadastral 32551, întocmit de expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, 

înregistrat cu nr. 1609191 din 21.09.2016/9895 din 22.09.2016; 

 -  Extrasul de carte funciară 32551 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Tulcea la data de 11.10.2016; 

-  Procesul verbal nr. 10579/10.10.2016 privind negocierea preţului de cumpărare a terenului în 

suprafaţă de 447 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, necesar desfăşurării activităţii 

Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea;   
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Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile  art.91 alin. (1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 1 și ale art. 123, alin. (1) 

teza finală din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 858, art.863 lit.a) și art. 1650 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 112 alin. (3) din Legea nr. 

1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr.213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, 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 însuşeşte Raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 447 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, nr. cadastral 32551, întocmit de expert evaluator Androniu 

Iulian Cosmin și înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea cu nr. 9895/22.09.2016, la valoarea de 64.100 

lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 2) Se aprobă Procesul verbal nr. 10579/10.10.2016 privind negocierea preţului de cumpărare  

a terenului în suprafaţă de 447 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, necesar 

desfăşurării activităţii Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, întocmit de către comisia de negociere 

constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 557/06.10.2016, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - 1) Se aprobă cumpărarea terenului în suprafață de de 447 mp, situat în municipiul 

Tulcea, str. Grădinarilor nr. 46, nr. cadastral 32551, înscris în Cartea Funciară nr.32551/Tulcea, 

proprietatea d-lui Carașic Andrian și a d-nei Carașic Dunea, dobândit  prin Contractul de donație 

autentificat cu nr.2620/28.10.2010 la Notar public Elena Avram. 

            2)  Preţul de vânzare - cumpărare al terenului  este de 60.580 lei, conform procesului verbal de 

negociere nr. 10579/10.10.2016. 

            3)  Terenul cumpărat va fi destinat desfăşurării activităţii  Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 

Tulcea. 

 4)  Datele de identificare ale imobilului sunt cele menționate în  Raportul de evaluare al 

terenului, întocmit de expert evaluator Androniu Iulian Cosmin, înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea 

cu nr. 9895/22.09.2016 și din extrasul de Carte Funciară nr.32551/Tulcea eliberat de Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea la data de 11.10.2016. 

Art. 3 - 1)  Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între Județul 

Tulcea în calitate de cumpărător și  d-nul Carașic Andrian și d-na Carașic Dunea în calitate de 

vânzători. 

2) Se împuternicește domnul Strat Vasile, în calitate de administrator public al Judeţului Tulcea, 

să semneze pentru și în numele Judeţului Tulcea contractul de vânzare-cumpăra în formă autentică. 

Art. 4  Terenul cumpărat în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând 

domeniului public al judeţului Tulcea, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare cumpărare, fiind 

în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, prin Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Tucea se 

completează în mod corespunzător. 
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      Art. 5 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

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

Public, Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, d-lui Caraşic Andrian, d-nei Caraşic Dunea şi 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

          HOTĂRÂREA NR. 62/7 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 49/28.04.2016 privind aprobarea 

acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 

,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 10994/19.10.2016 a  domnului  Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU și Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 

11013/19.10.2016 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

49/28.04.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a Studiului de 

Fezabilitate pentru obiectivul ,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”; 

 Văzând adresa S.C. Deltanav S.A. Tulcea nr. 1918/14.09.2016 și adresa Companiei Naționale 

Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați nr. 5988 din 10.10.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Tulcea sub nr. 10580/10.10.2016; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 91, alin. (1), lit. e) şi alin. 6, lit. a) si c) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

         Art. 1. Se aprobă modificarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea Studiului de Fezabilitate 

pentru obiectivul „DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 49/28.04.2016, conform anexei la prezenta hotărâre.  

        Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze acordul de 

parteneriat aprobat conform art.1. 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Unității Administrativ Teritoriale Municipiul 
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Tulcea, Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galati și S.C. Deltanav 

S.A. Tulcea. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

   PREŞEDINTE                                 Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 63/7 

privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina a bunului imobil – 

teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Sulina, prin proiectul 

 „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2016, legal constituită; 

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

Horia TEODORESCU, înregistrată cu nr. 10927/18.10.2016 şi Raportul Directiei Investiții Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 10928/18.10.2016, prin care se propune 

restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina a bunului imobil – teren, preluat în 

administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea inchiderii depozitului de deșeuri urban neconform 

Sulina, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al orașului Sulina nr. 158/28.10.2011 privind aprobarea 

transmiterii în administrarea Consiliului Judetean Tulcea, a bunului imobil denumit „Halta de Deșeuri 

Menajere” , în suprafata de totala de 10,00 ha, situat in intravilanul orasului Sulina, în vederea aplicarii 

programului de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme din mediul urban, Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 29/27.02.2013 privind preluarea unor imobile în administrarea Consiliului Judetean 

Tulcea, pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judetul Tulcea”; 

Ținând cont de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul 

,,Inchiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (ISACCEA, MACIN și SULINA) înregistrat cu 

nr. 8978/28.09.2016, în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin.6), lit.a din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867, 868 și 

869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

            Art. 1 Se aprobă restituirea către Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Sulina a bunului 

imobil - teren preluat în administrarea Consiliului Judetean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Sulina, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Tulcea”, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 
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           Art. 2 Valoarea lucrarilor executate pe terenul care se restituie către Unitatea Administrativ 

Teritoriala Orașul Sulina în vederea închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Sulina, prin 

proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”, este de 2.363.614,37 lei. 

Art. 3 Predarea – primirea imobilului precizat la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat 

între părţile interesate. 

Art. 4 Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe si Administrativ, Direcției Investitii Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public, Consiliului Local al 

Orașului Sulina și Instituției Prefectului-Județul Tulcea.  

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

   PREŞEDINTE                             Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 64/7 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 31/2007 privind înființarea 

Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul 

Tulcea”, cu modificările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

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

Horia TEODORESCU, înregistrată sub nr. 10966/19.10.2016 şi Raportul Direcției Investiții Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ 

înregistrat sub nr. 10967/19.10.2016 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 31/2007 privind înființarea Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea durabilă a serviciilor de 

apă și canalizare din județul Tulcea”, cu modificările ulterioare; 

Văzând solicitarea Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și 

canalizare din județul Tulcea” nr. 36/05.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 

9166/06.09.2016 și Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 55/15.01.2016; 

 În conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 46 alin.(1) lit.a) din OUG 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

            Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 31/2007 

privind înființarea Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare 

din județul Tulcea”, cu modificările ulterioare, care va avea următorul cuprins: ,,Se aprobă plata 

cotizației anuale de către Consiliul Județean Tulcea, în cadrul asociației, în sumă de 30.000 lei/an.” 

Art. 2 Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului-Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Investiții 
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Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea durabilă a 

serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea”.  

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

  PREŞEDINTE                            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 65/7 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2016 – 2017 

pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea” 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a domnului vicepreşedinte George Luchici, înregistrată 

sub nr. 10900 din 18.10.2016 şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor,  înregistrat sub nr. 10897 din 18.10.2016  prin care se  propune aprobarea „Planului 

operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În baza prevederilor art. 40, alin. (1) din Ordonanţa  Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin.1 lit. „f ” din  Legea 

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

 În temeiul art. 97 și art. 115, alin. 1, lit. „c” din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acțiune pe  timpul iernii 2016 – 2017 pe reţeaua de 

drumuri judeţene din judeţul Tulcea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului-Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

societăţilor comerciale contractante a lucrărilor de întreţinere drumuri judeţene pentru zonele EST şi 

VEST, precum şi celor interesaţi. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

   PREŞEDINTE                         Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 66/7 

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2016 - 2017 pentru elevii 

cu cerințe educaționale speciale din  

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11275/ 24.10.2016 a domnului Dumitru 

MERGEANI, vicepreședinte şi Raportul comun nr. 11276/5225/24.10.2016 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ și Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea privind aprobarea acordării 

burselor de ajutor social pentru anul școlar 2016 - 2017 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare și Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2016 - 2017 a unui număr de 11 burse de ajutor 

social în cuantum de 70 lei/ lună/ elev pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala 

Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea și 

Instituției Prefectului Județul Tulcea. 

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

octombrie 2016, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

   PREŞEDINTE                            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 67/7 

pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 8/ 28.01.2016 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11395/26 octombrie 2016 a domnului vicepreşedinte 

Dumitru Mergeani şi Raportul comun nr. 11396/26 octombrie 2016 al Direcţiei Economice Buget 
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Finanţe şi Administrativ și nr. 1705/24 octombrie 2016 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere” Sulina, pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 8/ 

28.01.2016 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia 

Zonei Libere Sulina”, pe anul 2016; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 

Sulina nr. 343/ 2016; 

 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), 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; 

           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 O.M.F.P. nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 5 Programul de investiții dotări și sursele de finanțare 

al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

8/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia 

Zonei Libere” Sulina, pe anul 2016, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – 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 Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” 

Sulina. 

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

octombrie 2016, 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  


