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HOTĂRÂREA NR. 81/7 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13241/9.12.2016 a domnului vicepreşedinte, 

Dumitru MERGEANI şi Raportul nr. 13242/9.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 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 177.426,67 mii lei la suma de 187.512,67 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

226.429,67 mii lei la suma de 231.951,67 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 

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 44.439,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

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

anul 2016, conform anexei nr. 3. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 82/7 

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13245/9.12.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Dumitru MERGEANI  şi Raportul nr. 13246/ 9.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională  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 Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Tulcea pe anul 2016, la venituri de la suma de 2.392 mii lei la suma de 2.482 mii lei şi 

la cheltuieli de la suma de 2.392 mii lei la suma de 2.482 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

Tulcea. 

             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  83/7 

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

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13243/9.12.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Dumitru MERGEANI  şi Raportul comun nr. 13244/9.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și nr. 36442/9.12.2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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Tulcea privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 de venituri și cheltuieli finanțat din alocații bugetare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2016, la venituri de la 

suma de 65.810  mii lei la suma de 71.191 mii lei şi la cheltuieli de la  65.810 mii lei la suma de 71.191 

mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a.  

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

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 84/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere Sulina”, pe anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13247/ 9.12.2016 a domnului vicepreşedinte 

Dumitru Mergeani şi Raportul comun nr. 13248/ 9.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și nr. 1958/9.12.2016 al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, 

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 aprobarea bugetului de stat pe anul 

2016; 
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           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 în structură a bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  

Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac 

parte integrantă din 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 extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

                      

 

                     PREŞEDINTE,                                                            Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 85/7 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 2/ 15.01.2016 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 18,50% 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 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13285/12.12.2016 a domnului vicepreşedinte, 

Dumitru MERGEANI şi Raportul nr. 13286/12.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 2/ 15.01.2016 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 18,50% 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; 

 Văzând raportul 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 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 repartizarea sumei de 2.509 mii lei reprezentând 20% din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, 

pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi consiliilor locale enumerate în anexă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

decembrie 2016, după cum urmează: 18 voturi „pentru”, 10 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 86/7 

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/10872/17.10.2016 a d-lui vicepreşedinte George  

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/10873/17.10.2016 prin care se propune 

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012   

privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 lit. (c) şi (e) şi art. 17 lit. (a), (b), (c), (d) şi (e) 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; 

-  Văzând prevederile art. 32 pct. 10 din Regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului 

public local, aprobat prin Ordinul nr. 972/2007 al Ministerului Transporturilor şi ale art. 20, art. 26 lit. 

(o) din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport rutier public judeţean de persoane prin 

curse regulate în judeţul Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 56/17.04.2014 a Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă, modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei la prezenta hotărâre. 

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

Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi  

Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană  de  Autorizare  Transport  Public, în vederea transmiterii 

către primăriile din judeţ şi operatorii de transport care au solicitat modificarea traseelor.  

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 87/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedința ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13628/ 16 decembrie 2016 a domnului 

vicepreședinte Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 13629/ 23861/ 16 decembrie 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. 

19/2016; 

 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 93.268 mii lei la suma de 94.959 mii lei şi la 

cheltuieli, de la suma de 98.181 mii lei la suma de 99.872 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a și 1b 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 
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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 21 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 88/7 

privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale  

Regiei Autonome  Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a domnului vicepreședinte Mergeani Dumitru, 

înregistrată sub nr. 11455/28.10.2016 și Raportul Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

înregistrat sub nr. 11456/28.10.2016, prin care se propune stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând 

venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale 

Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017; 

Având în vedere rapoartele 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 și art. 115 alin. 1 lit. c) 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 taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru 

anul 2017, conform Anexelor nr. 1a și 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale instituțiilor publice 

subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2017, conform Anexelor nr. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 

6, și 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă tarifele reprezentând venituri proprii ale Regiei Autonome Aeroportul “Delta 

Dunării” Tulcea, pentru anul 2017, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. (1) Se aprobă nivelul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul scadent de 

către debitori a obligației de plată a redevenței aferente contractelor de concesiune pentru terenurile din 

Amenajările Agricole și Piscicole din Delta Dunării, și care nu au prevăzut nivelul majorărilor de 

întârziere pentru neplata la termen a redevenței, în procent de 2 % din cuantumul obligațiilor de plată 
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neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(2) Nivelul majorărilor de întârziere prevăzut la alin 1 se aplică și pentru contractele de 

concesiune încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Direcției Turism și Mijloace de Transport,  Biroului Venituri, Bibliotecii Județene „Panait 

Cerna”, Institutului de Cercetări Eco – Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, Direcției Publice Comunitare 

Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, Camerei Agricole 

Județene Tulcea, Spitalului Județean de Urgență Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” 

Tulcea și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a 

instituției, www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

decembrie 2016, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, 9 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 89/7   

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole  

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare a domnului vicepreședinte Mergeani Dumitru, înregistrată sub 

nr. 11457/28.10.2016, Raportul Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ înregistrat sub 

nr.11458/28.10.2016 și adresa nr. 2271/10393/14.10.2016 a Direcției pentru Agricultură Tulcea; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a 

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

În temeiul art. 97 și art. 115 alin 1, lit. c) 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 prețurile medii ale produselor agricole, în vederea stabilirii veniturilor din 

cedarea folosinței bunurilor, în anul 2017, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Prețul mediu 

1 grâu 0,62 lei/kg 

2 orz 0,59 lei/kg 

3 ovăz 0,41 lei/kg 

4 porumb 0,59 lei/kg 

5 floarea-soarelui 1,30 lei/kg 
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6 soia 1,44 lei/kg 

7 rapiță 1,53 lei/kg 

8 fasole 6,20 lei/kg 

9 cartofi 0,93 lei/kg 

10 mere 2,08 lei/kg 

11 struguri de masă 2,15 lei/kg 

12 struguri pentru vinificație  albi și negri 1,52 lei/kg 

13 legume, din care: 

a) varză 1,28 lei/kg 

b) ardei 2,39 lei/kg 

c) rădăcinoase  1,68 lei/kg 

d) tomate 1,98 lei/kg 

14 Masa verde 0,08 lei/kg 

  

  

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

Prefectului Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției pentru 

Agricultură Tulcea și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și va asigura publicarea 

acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 90/7 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.17/7 din 29.07.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare a domnului Horia TEODORESCU, preşedintele Consiliului 

Judeţean Tulcea, înregistrată sub nr.13092 din 07.12.2016 şi Raportul Serviciului Administraţie Publică 

Locală nr.13093 din 07.12.2016, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr.17/7 din 29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Tulcea; 

Văzând  adresa  Inspectoratului pentru  Situaţii de  Urgenţă  ,,Delta”  al Județului Tulcea nr. 

3939678/05.12.2016 înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr.12976/06.12.2016,  prin care se 

comunică numirea ca inspector șef al Inspectoratului pentru  Situaţii de Urgenţă ,,Delta” al Județului 

Tulcea a domnului locotenent colonel Petrov Daniel;  

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.7 din 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin H.G. 

nr.787/2002; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se validează ca membru  al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea 

domnul locotenent colonel Petrov Daniel, având funcția de inspector șef al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă ,,Delta” al Județului Tulcea, în locul domnului Deaconu Constantin. 

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

Prefectului Județului Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, 

Inspectoratului pentru  Situaţii de  Urgenţă  ,,Delta”  al Județului Tulcea și domnului inspector  șef  

Petrov Daniel. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 91/7 

pentru desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Euroregiunea Marea Neagră 

  

  Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2016, legal constituită; 

              Având în vedere Nota de fundamentare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, 

Dumitru Mergeani, înregistrată sub nr. 13021 din 6.12.2016 şi Raportul  Biroului Comunicare, Relaţii 

Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului, înregistrat sub nr. 130222 din 6.12.2016 prin care se 

propune desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Euroregiunea Marea Neagră; 

 Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile  art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21 alin. (1) din OG nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

  Art.1 Se desemnează domnul Horia Teodorescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în 

calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Euroregiunea Marea Neagră. 
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            Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Tulcea, Asociaţiei Euroregiunea Marea Neagră, Biroului Comunicare, Relaţii 

Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi domnului Horia Teodorescu. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  92/7 

pentru desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în 

Adunarea Generală a  Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării 

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.016, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 13557/15.12.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, înregistrat sub nr. 13558/15.12.2016 prin care se 

propune desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea 

Generală a  Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării;  

 Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile  art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 21 alin.(1) din OG nr.26/2000 cu privire 

la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

  Art.1  Se desemnează doamna Bumbac Raluca-Andreea în calitate de reprezentant al Unității 

Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea Generală a Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie 

Durabilă în Delta Dunării, în locul domnului Paul Cononov. 

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta 

Dunării,  Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice doamnei Bumbac 

Raluca-Andreea şi domnului Paul Cononov. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

decembrie 2016, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  93/7  

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, 

 cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2016,  legal 

constituită; 

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

13559 din 15.12.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. 13560 din 15.12.2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014 

cu modificările ulterioare; 

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

         În conformitate cu prevederile art.11 din Ordonanţa Guvernului  nr. 24/2016 privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, precum și ale art. 91 alin. (2), 

lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările  ulterioare, 

conform Anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.  

 

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

Prefectului Județul Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice  

în vederea ducerii la îndeplinire.   

          Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

                                    

                                                                              

                   PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 94/7 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte  Teodorescu Horia, înregistrată cu 

nr.I.6/13167 din 08.12.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 
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Funcţii Publice nr. I.6/13166 din   08.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2017  pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile 

subordonate; 

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

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și văzând 

Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            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 de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

     PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 95/7 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

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

I.6/13167 din  08.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017  

pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Tulcea şi Raportul Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice Nr. I.6/13166 din 08.12.2016 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și văzând 

Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială si Protecţia Copilului Tulcea,  pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 

Tulcea şi Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii 

la îndeplinire. 

             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

  

                                                                                  

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 96/7 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

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

I.6/13167 din  08 .12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017  

pentru Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea şi Raportul Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice Nr. I.6/13166  din  08.12.2016 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și văzând 

Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            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 de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017, conform anexei care face  parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
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Tulcea şi Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii 

la îndeplinire. 

          Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97/7 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  

pentru Camera Agricolă Judeţeană Tulcea, pe anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2016, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte  Teodorescu Horia, înregistrată cu 

nr.I.6/13167 din   08.12.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice Nr. I.6/  13166  din  08.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2017  pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile 

subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și văzând 

Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            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 de ocupare a funcţiilor publice pentru Camera Agricolă Judeţeană 

Tulcea, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Camerei Agricole Judeţene Tulcea şi Serviciului  Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire. 

         
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 98/7 

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 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13726/ 20 decembrie 2016 a domnului 

vicepreşedinte, Dumitru MERGEANI şi Raportul nr. 13727/ 20 decembrie 2016 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe 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 187.512,67 mii lei la suma de 187.684,64 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

231.951,67 mii lei la suma de 232.151,64 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

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

cheltuieli conform anexei nr. 2.   

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

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

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

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

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

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 44.467,0 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 - 2020, 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 – Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 99/7 

privind aprobarea  rectificării 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 21 decembrie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13776/ 20.12.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Dumitru MERGEANI  şi Raportul comun nr. 13777/ 20.12.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 38816/20.12.2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 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 de venituri și cheltuieli finanțat din alocații bugetare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2016, la venituri de la 

suma de 71.191  mii lei la suma de 71.469 mii lei şi la cheltuieli de la  71.191 mii lei la suma de 71.469 

mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a.  

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

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


