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HOTĂRÂREA NR. 22 

privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi  

pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1888/19.02.2016 a domnului preşedinte Teodorescu 

Horia şi Raportul nr. 1889/19.02.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 

nr. 4075/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 și cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. „ a” din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 10.678.761,25 lei din excedentul anilor precedenţi al 

bugetului local, pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2015. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ . 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

  

                PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                          Constantin CABUZ 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 

privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/1774/16.02.2016, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/1775/16.02.2016, 

prin care se propune atribuirea unor 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; 
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- 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 unor 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 -  

Agenția Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

 

privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciilor publice de operare a statiei de tratare 

mecano-biologica Mihai Bravu si a depozitului de deseuri conform Mihai Bravu 

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, legal constituită; 

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

Horia TEODORESCU, înregistrată sub nr. 1876/19.02.2016 şi Raportul Directiei Investitii, Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor, înregistrat sub nr. 1877/19.02.2016, prin care se propune 

aprobarea delegarii de gestiune a serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-biologica 

Mihai Bravu si a depozitului de deseuri conform Mihai Bravu, investitii realizate prin proiectul „Sistem 

de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” 

Vazand adresa nr. 8208 din 10.08.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 

Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea (ADIIDM)  prin care se solicita infiintarea, organizarea, 

administrarea si gestionarea „Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” prin 

delegarea gestiunii prin concesiune, precum si aprobarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare al unitatilor administrativ – teritoriale din judetul Tulcea, membre ale ADIIDM si 

mandatarea asociatiei in scopul organizarii procedurilor de achizitie publica pentru delegarea gestiunii 

serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-biologica Mihai Bravu si a depozitului de 

deseuri conform Mihai Bravu; 

Tinand cont de actele constitutive ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii 

de Deseuri Menajere Tulcea si de contractul de finantare nr. 5779/RP/03.12.2013; 

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,  

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale  Legii serviciului de salubrizare a localitătilor 

nr. 101/2006, republicata, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata,  ale Ordinului 

Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare a localitătilor şi ale art. 91, alin (1), lit. b si c, alin (2), lit. b si c, alin (4), lit.a si alin (5), lit. 

a, pct.9 si 13 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 aproba delegarea gestiunii serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-

biologica Mihai Bravu si a depozitului de deseuri conform Mihai Bravu investitii realizate prin 

proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” catre Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea; 

Art. 2 – Se aproba infiintarea serviciului public de salubritate la nivelul judetului Tulcea, prin 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, in scopul 

delegarii de gestiune prin concesiune a acestuia. 

Art. 3 – (1) Se avizeaza Studiul de Fundamentare privind delegarea serviciului public de 

salubritate al judetului Tulcea, conform anexei nr. 1* la prezenta hotarare. 

(2)  Se aproba Regulamentul de Salubritate al judetului Tulcea, conform anexei nr. 2* la prezenta 

hotarare. 

(3)  Se avizeaza Documentatia de atribuire privind delegarea gestiunii serviciilor publice de operare a 

statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului de deseuri conform de la Mihai Bravu, conform 

anexei 3* la prezenta hotarare. Aceasta documentatie cuprinde urmatoarele sectiuni: 

- Sectiunea I – Fisa De Date; 

- Sectiunea II – Caiet de Sarcini si anexe; 

- Sectiunea III – Formulare; 

- Sectiunea IV – Model contract delegare. 

Art. 4 – (1) Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri 

Menajere Tulcea, in scopul organizarii procedurilor de achizitie publica pentru delegarea gestiunii 

serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului de deseuri conform 

de la Mihai Bravu. 

(2)  Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri 

Menajere Tulcea sa semneze in numele si pe seama Consiliului Judetean Tulcea contractele de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de operare a statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului de deseuri 

conform Mihai Bravu. 

 (3) Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 

Tulcea pentru monitorizarea executarii contractelor de delegare, precum si pentru urmarirea indeplinirii 

obligatiilor asumate de catre operatori, in conformitate cu obligatiile si responsabilitatile Delegatarului. 

Art. 5 – Se acorda mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Tulcea in  cadrul 

Adunarii Generale a Asociatilor ADIIDM Tulcea pentru a duce la indeplinire prevederile din prezenta 

hotarare. 

Art. 6 – Serviciul Administratie Publica Locala va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice, Buget, Finanţe si Administrativ, Directiei Investitii,  Fonduri Externe si Managementul 

Proiectelor, Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectului precum şi Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, în vederea ducerii la 

îndeplinire.  

Art. 7. Predarea – primirea imobilelor precizate la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat 

între părţile interesate. 
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   Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 1593/12.02.2016 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1594/12.02.2016 prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. 1, lit. f) 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 modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea caracteristicilor tehnice şi ale 

valorilor de inventar ale poziţiei nr. 221, pentru imobilul „Construcţie Conservare Monument 

Paleocreştin Niculiţel”, conform datelor cuprinse în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, precum şi tuturor celor 

interesaţi. 

            Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

         

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 26 

privind transmiterea imobilului „Construcţie Conservare Monument Paleocreştin Niculiţel” și a 

terenului aferent acestuia, din administrarea Consiliului Județean Tulcea  

în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrila Simion” Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1726/16.02.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea, Horia Teodorescu, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1727/16.02.2016, prin care se propune transmiterea 

imobilului „Construcţie Conservare Monument Paleocreştin Niculiţel” și a terenului aferent acestuia, 

din administrarea Consiliului Județean Tulcea în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrila Simion” Tulcea. 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispozițiile art. 867, alin. (1) și art. 868 alin (1) din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 91 alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

În temeiul art. 97 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aproba transmiterea imobilului „Construcție Conservare Monument Paleocreștin 

Niculițel” și a terenului aferent acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa* la prezenta 

hotărâre, din administrarea Consiliului Județean Tulcea în administrarea Institutului de Cercetări Eco-

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. 

 

Art. 2. Predarea – preluarea imobilului, transmis potrivit prevederilor art. 1, se face pe bază de 

protocol încheiat între părțile interesate. 

 

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

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe, 

Managementul Proiectelor, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public, 

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, precum și tuturor celor interesați.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

                                              

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR.  27   

privind modificarea organigramei și a statului de funcții 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 26 februarie 2016,  legal 

constituită; 

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

1847 din 18.02.2016 şi  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/1848 din 18.02.2016 privind modificarea organigramei şi 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 avizele 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 organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

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

cu modificările ulterioare, prin suplimentarea cu 4 posturi în structura acestuia, conform anexelor nr.1 

şi 2* 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.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Constantin CABUZ 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 

privind autorizarea desfășurării activității agricole în Amenajările piscicole Rusca, Litcov și 

Iazurile 3 (EC 7, EC 8 şi bazin de iernat) 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

26.02.2016, legal constituită;  

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Horia 

Teodorescu, înregistrată sub nr. 2008/23.02.2016 şi Raportul Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 2009/23.02.2016, prin care se propune autorizarea 

desfășurării activității agricole în Amenajările piscicole Rusca, Litcov și Iazurile 3 (EC 7, EC 8 şi bazin 

de iernat); 

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

Tulcea; 
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Văzând adresele S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

1785/17.02.2016, S.C. Gita Group S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

1753/16.02.2016, S.C. Poarta Deltei S.R.L. înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

1887/19.02.2016 „Studiul privind analiza viabilităţii Amenajării piscicole Rusca”, „Analiza viabilităţii 

Amenajării piscicole Litcov” şi „Analiza viabilităţii Amenajării piscicole Iazurile 3 (EC 7, EC 8 şi 

bazin de iernat)”, întocmite de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologia Acvatică Pescuit şi 

Acvacultură Galaţi; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. 1), lit. c) şi ale art. 119 alin. (1) din Legea 

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

art. 10, alin. 4^1 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. II, alin. 1) din Legea nr. 283/2015 pentru modificarea 

Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; 

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 autorizează desfășurarea activității agricole în Amenajările piscicole Rusca, Litcov și 

Iazurile 3 (EC 7, EC 8 şi bazin de iernat), terenuri care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea. 

Art. 2  Pentru desfășurarea activității agricole pe terenurile din amenajările piscicole prevăzute 

la art.1, concesionarii vor plăti redevența stabilită prin hotărârea Consiliului Județean Tulcea pentru 

folosința terenurilor din amenajările agricole din Delta Dunării. 

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, S.C. Piscicola Tulcea S.A., S.C. Gita Group S.R.L. şi 

S.C. Poarta Deltei S.R.L. 

           Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

februarie 2016, după cum urmează: 28 voturi „pentru”,  1„abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

            

                PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Constantin CABUZ  
 

 

HOTĂRÂREA NR. 29    

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 26.02.2016, legal constituită; 

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

1849 din 18.02.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/1850 din 18.02.2016 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. 2/01.02.2015 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;  

            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; 
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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 26 

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

 

 

                 PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                             Constantin CABUZ 

  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30 

privind modificarea organigramei, a statelor de funcţii și Regulamentului de Organizare si 

Functionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit in şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, legal constituită; 

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

2128/26.02.2016 şi Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 

2766/03.02.2016 privind modificarea organigramei, a statelor de functii și a Regulamentului de 

Organizare și Functionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

 Avand in vedere avizul favorabil al Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici pentru functiile 

publice din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Tulcea nr. 11277 /2016. 

 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate  a Consiliului Judetean 

Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2, lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificările si 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 începand cu data de 01.03.2016  modificarea organigramei si a statelor de 

functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, conform anexelor nr.1, 

1a si nr.1.a1-1.a.22*, la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă începand cu data de 01.03.2016 Regulamentul de Organizare si Functionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, conform Anexei nr.2*. 
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Art. 3. Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica, prezenta hotărâre, in copie,  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.     

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 

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

 

 

                 PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                          Constantin CABUZ 

 

 

BULETIN INFORMATIV AL CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean 

Tulcea:  

 Constituţia României, republicată;  

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

completările ulterioare;  

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.5/6/29.06.2012 privind aprobarea Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Tulcea, act disponibil pe website-ul 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul 

de audienţe al Consiliului Judeţean Tulcea:  
 

 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.27/26.02.2016 privind modificarea organigramei 

și a statului de funcții ale aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate 

prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările ulterioare, act disponibil pe website-ul 

Consiliului Judeţean Tulcea. 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 146/31.10.2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea, act disponibil pe website-ul Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

  Programul de funcţionare: 

                                                     - luni  – joi, între orele :      08
00

 –  16
30

 

      - vineri, între orele       :      08
00

 – 14
00 

 

   

Programul de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean Tulcea:  

 Preşedinte Horia Teodorescu:                     -  Luni: orele : 13
00 

– 15
00

 

 Vicepreşedinte Boiangiu Cosmin-Călin:     - Marţi orele : 10
00

 – 12
00 

 

 Vicepreşedinte Vasile Strat:                         - Miercuri     : 10
00

 – 12
00

  

 Secretarul judeţului Marius Cristi Mihai:  - Joi               : 10
00

 – 12
00

  

 

c) Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, în baza 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 

 Iordan Gina - consilier principal Serviciul Administraţie Publică Locală  

e-mail: gina.iordan@cjtulcea.ro 

           Telefon: 0240.502.272 / 0240.502.210  

           Fax: 0240512934 

           Str.Păcii, nr.20, cod poștal 820033 

 d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Tulcea :  

 Str. Păcii, nr. 20, cod poştal 820033;  

 Telefon: +40 240 502200, +40 240 502201 

 Fax: +40 240 513071  

 Email : office@cjtulcea.ro  

 Website: www.cjtulcea.ro  

 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:  

           1. Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.31/27.03.2015 privind aprobarea contului anual de 

execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2014, ale Judeţului Tulcea. 

2. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 2/15 ianuarie 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 18,5% 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; 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 3/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean 

Tulcea, pe anul 2016; 

mailto:gina.iordan@cjtulcea.ro
mailto:office@cjtulcea.ro
http://www.cjtulcea.ro/
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4. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 4/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe 

anul 2016; 

5. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2016; 

           6. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 6/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2016; 

           7. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 7/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului de 

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

2016; 

           8.  Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului de 

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

           9. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului de 

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

         10. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 10/28 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului 

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

         11. 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        12. Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 12/28 ianuarie 2016, privind  aprobarea bugetului 

creditelor interne al Județului Tulcea, pe anul 2016. 

 

f) Lista cuprinzând documentele de interes public 

 Actele normative ce reglementează organizarea și funcționare a instituției; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Tulcea; 

 Componența Consiliului Județean Tulcea și a comisiilor de specialitate ale instituției; 

 Programul de audiențe al conducerii Consiliului Județean Tulcea; 

 Programul de audiențe al consilierilor județeni; 

 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

 Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea; 

 Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii județeni; 

 Hotărârile Consiliului Județean Tulcea; 

 Dispozițiile cu caracter normativ ale Președintelui Consiliului Județean Tulcea; 

 Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; 

 Raportul anual privind transparența decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003; 

 Raportul privind soluționarea petițiilor; 

 Lista certificatelor de urbanism; 

 Autorizațiile de construire eliberate de Consiliul Județean Tulcea; 

 Avize ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism; 

 Programul anual al achizițiilor publice;  

 Contractele de achiziții publice; 

 Bugetul propriu al Consiliului Județean Tulcea; 

 Bilanțul contabil trimestrial și anual al unității administrativ - teritoriale; 

 Contul anual de încheiere a exercițiului bugetar al Consiliului Județean Tulcea; 
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 Lista proiectelor înaintate/aprobate în cadrul programelor de finanțare internă și externă; 

 Lista lucrărilor publice la nivelul Județului Tulcea; 

 Programele și strategiile adoptate de Consiliul Județean Tulcea; 

 Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale Consiliului Județean Tulcea cu autorități 

ale administrației publice din țară și din străinătate; 

 Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni; 

 Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici ale aparatului de specialitate; 

 Anunțuri privind concursurile organizate de Consiliul județean Tulcea. 

 

g) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:  

 

Serviciul / Biroul / 

Compartimentul 

 

Categorii de documente produse/gestionate 

Biroul Comunicare, 

Relații Externe, 

Anticorupție și 

Promovarea Județului 

Acorduri de Parteneriat 

Documente privind activitatea Consiliului Județean Tulcea în 

organismele europene 

Documente rezultate în urma organizării unor evenimente în Județul 

Tulcea, cu invitarea partenerilor externi ai CJ Tulcea (conferințe, 

seminarii) și a participării instituției la  târgurile interne și externe, ce 

au drept scop promovarea județului Tulcea 

Compartiment Audit 

Intern 

Planuri anuale de audit intern.  

Rapoarte de audit intern privind activitățile auditate  

Serviciul Resurse 

Umane, Asigurarea 

Calității, Evidență 

Funcții Publice 

Studii, propuneri și alte lucrări referitoare la structura organizatorică a 

Consiliului județean și ale unităților din subordine 

Registrul de evidență a funcționarilor publici 

Procese verbale, publicații, tematici și alte lucrări ale comisiilor de 

încadrare și promovare 

Dosare privind societăți comerciale și regii autonome înființate prin 

hotărârea Consiliului județean, servicii publice 

Dosarele  profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale 

ale personalului contractual al Consiliului județean 

Documentație privind Sistemul de Management al  Calității 

Registrul declarațiilor de avere pentru personalul consiliului județean 

Registrul declarațiilor de interese - personalul consiliului județean 

Declarațiile de avere ale personalului consiliului județean 

Declarațiile de interese ale personalului consiliului județean 
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Tematici și instrucțiuni proprii de securitate a muncii, evaluarea 

riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională/loc de muncă, fișă 

măsuri, plan prevenire și protecție, fișă de instruire individuală 

Serviciul Contencios și 

Asistență Juridică 

Dosare privind litigii, contencios administrativ, civil, comercial, de 

muncă 

Registre de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

Biroul Achiziții Publice Programul anual al achizițiilor publice 

Dosarul achiziției potrivit art.213 din OUG 34/2006 

Oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică 

Compartiment    

Gestionarea și 

Dezvoltarea Domeniului 

Public 

Dosarele contractelor de concesiune 

Documentații pentru licitațiile publice pentru concesiuni  

Documente privind domeniul public și privat al județului 

Compartiment 

Informatică 

 

Referate, avize și alte documentații privind sistemul informatic al 

Consiliului Județean 

Lucrări referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a 

personalului serviciilor publice ale Consiliului Județean 

Documente referitoare la întreținerea și repararea echipamentelor de 

calcul 

Compartiment 

Registratură și Relații 

Publice 

Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de la registratura generală a 

Consiliului județean și indexul numeric al documentelor 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

  

Compartiment 

Urbanism, Autorizare și 

Inspecție Urbană 

Certificate de urbanism 

Autorizații de construire/desființare 

Avize pentru certificate de urbanism 

Avize pentru autorizații de construire 

Corespondență monumente istorice 

Documentații de urbanism 

Avize pentru documentații de urbanism 

Avize HG1516/2008 

Controlul disciplinei în construcții (acte de sancționare) 

Situații privind echiparea tehnico – edilitară a județului 
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Studii/documentații privind amenajarea teritoriului 

Compartiment 

Autoritatea Județeană 

de Autorizare Transport 

Public 

Licențe de traseu. Dosare individuale pe fiecare operator de transport 

pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse 

regulate speciale 

Contracte de gestiune delegată 

Atribuire electronică a traseelor județene de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate   

Caiete de sarcini ale traseelor județene de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate  

Autorizația Autorității Județene de Autorizare Transport Public 

Rapoarte zilnice de control 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor 

Direcția Economică, Buget, Finanțe și Administrativ 

Serviciul Buget, Finanțe 

și Contabilitate 

 

Bugetul propriu, bugetul instituțiilor autofinanțate parțial și integral, 

bugetul din credite interne, bugetul din fondul de rulment, bugetul din 

fonduri externe nerambursabile, aprobate prin legea bugetară anuală, 

rectificări, operațiuni de virări credite bugetare 

Situațiile bugetelor aprobate centralizate, transmise la Direcția 

Generală a Finanțelor Publice Tulcea  

Documentele privind finanțările nerambursabile pentru susținerea 

cultelor (documentație licitație, rapoarte comisie evaluare, contracte de 

finanțare, corespondență 

Angajamente legale și bugetare individuale și globale 

Dări de seamă contabile anuale proprii, ale instituțiilor din subordine și 

centralizate 

Biroul Venituri  Rapoarte, note, informări operative cu privire la realizarea 

indicatorilor economico-financiari în domeniul veniturilor 

 Documente privind evidența fiscală pe categorii de venituri  

Evidența fiscală privind realizarea veniturilor din contractele de 

concesiune/închiriere/mandat  

Analize, note de fundamentare, referate, hotărâri privind taxele si 

tarifele reprezentând venituri proprii ale C.J. Tulcea 

Evidență privind acordarea de credite cu dobândă bonificată în vederea 

constituirii stocurilor de produse alimentare și nealimentare pe 

perioada de toamnă-iarnă a localităților izolate din Delta Dunării, 

conform OUG nr. 73/1997 

Evidența privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază pe 
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teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" conform OG nr. 

27/1996  

Documente justificative privind acordarea de produse lactate și de 

panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat, 

precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program 

normal de 4 ore, conform Legii 32/2009 

 Documente justificative privind implementarea programului de 

încurajare a consumului de fructe în școli, conform OUG nr. 24/2010   

Direcția Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 

 

Serviciul Accesare 

Fonduri Externe 

 Burse de merit 

Propuneri proiecte (anexa Cerere Finanțare, Studiu Fezabilitate, 

Documente Avizare Lucrări Intervenții) 

Proiecte implementate, cereri de finanțare  (contracte, Cerere 

Rambursare Cheltuieli, Cerere Prefinanțare, notificări, rapoarte) 

Serviciul Managementul 

Proiectelor de Lucrări 

Publice 

Rapoarte, studii, note, sinteze, informări operative privind realizarea 

investițiilor publice 

Documentații de execuție lucrări publice 

Documentații de proiectare lucrări publice 

Utilaje și dotări independente - investiții 

Documentații privind licitații de execuție lucrări publice 

Cărți tehnice ale investițiilor proprii 

Documentații privind licitații de proiectare lucrări publice 

Documentații privind licitații de achiziție de bunuri  și servicii 

Documente Comisia de avizare lucrări publice și locuințe sociale 

Documente privind intervenții asupra clădirilor avariate din seisme și 

alte calamități 

Procese verbale  recepție de drumuri și poduri 

Avize pentru reclame și diverse lucrări în zona drumului 

Protocoale de predare - primire pentru: drumuri județene, drumuri 

comunale și clădiri 

Procese verbale de vecinătate 

Sistematizare, clasare - reclasare drumuri județene 
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Viabilitate drumuri și poduri 

Recensământ circulație 

Oferte privind execuție lucrări reparații drumuri  

Situații de lucrări pe timp de iarnă – vară 

Situații realizări întrețineri drumuri 

Unitate Implementare 

Proiecte – Sistem 

Management Integrat 

Deșeuri 

Documente privind proiectul de gestionarea deșeurilor în județul 

Tulcea –    Master  Plan, Studiu de fezabilitate, Aplicația de finanțare, 

ADI 

Documente privind infrastructura Sistemului de Managementul 

Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea 

Direcția Turism și Mijloace de Transport 

Biroul Centrul Național 

de Informare și 

Promovare Turistică 

Planuri strategice privind activitățile de promovare turistică, de 

comunicare, de dezvoltare a turismului durabil 

Documente rezultate în urma campaniilor de promovare  

Formația Muncitori 

Auto și  Navală 

Rapoarte, situații, registre, și alte acte legate de consumul de 

combustibil 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

Serviciul Administrație 

Publică Locală 

Instrucțiuni, regulamente, norme metodologice, circulare și alte acte cu 

caracter normativ emise de autoritățile centrale și locale 

Adrese, comunicări, referate, proiecte de hotărâri de Guvern, 

documente trimise organelor centrale 

Hotărâri, note de fundamentare și rapoarte ale Consiliului Județean 

Tulcea 

 Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Tulcea 

Registrul de declarații și interese ale consilierilor județeni 

Declarații de avere, declarații de interese, declarații privind starea de 

incompatibilitate ale consilierilor județeni 

Registrul de evidență a sesizărilor, cererilor, scrisorilor cetățenilor 

Registrul de evidență a audiențelor 

Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit Legii nr. 

544/2001 

Cereri de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001 

Registrul de intrări-ieșiri   și corespondența Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică 
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Inventare ale fondurilor și colecțiilor arhivistice la compartimente și 

depozitul de arhivă  

Registre  de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești privind 

asistența socială 

Evidență acte date spre publicare în Monitorul Oficial al județului de 

către consiliile locale și alte instituții 

Lucrări și corespondență privind editarea și comunicarea  Monitorului 

Oficial al județului Tulcea 

Evidența Minutelor ședințelor Consiliului județean 

Registrul evidență a notificărilor pe Legea nr. 10/2001 
 

 

h) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii publice în situaţia în care persoana se consideră 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

În situaţia în care persoana consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a 

fost încălcat, se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției 

publice căreia i-a fost solicitată informația, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului 

explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 544/2001. 

Modelul unei reclamații administrative se găsește în Anexele 2a si 2b ale Hotărârii Guvernului 

nr.123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public. 

  

1. Formularea unei reclamații administrative 

Termenul în care va fi formulată reclamația: 

 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul 

autorității sau instituției publice; 

Cui va fi adresată reclamația: 

 conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitata informația; 

Ce va conține răspunsul la reclamație: 

 În situația în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta va fi comunicat 

solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, însoțit de 

informațiile solicitate. 

2. Formularea unei plângeri la secția de contencios administrativ a tribunalului 
 În situația în care solicitantul nu primește un răspuns satisfăcător sau când nu i se răspunde în 

termen, poate formula o astfel de plângere la tribunal; 

 Împotriva hotărârii pronunțate de tribunal cu privire la plângerea formulată, solicitantul poate 

promova recurs la Curtea de Apel; 

 Decizia Curții de Apel este definitivă. 

Actualizat în martie 2016 

  

 

*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 

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

