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     HOTĂRÂREA NR. 31 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2016, pentru domeniile „Sport” 

 şi „Activităţi sociale/culturale/educative” 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016, legal constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1319 din 05.02.2016 a Preşedintelui Consiliului 

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

şi Administrativ și al Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului cu nr. 

1320 din 05.02.2016, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2016, pentru domeniile „Sport” şi 

„Activităţi sociale/culturale/educative”; 

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

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

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

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

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2016, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi sociale/culturale/educative”, 

conform anexei
*
, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

finanţare nerambursabilă.  

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie  şi 

Promovarea Judeţului şi celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

     HOTĂRÂREA NR. 32 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul judeţului Tulcea,  pe anul 2016, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfasoară 

activitatea în județul Tulcea 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016, legal constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1508/10.01.2016 a Preşedintelui Consiliului 

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

Managementul Proiectelor-Serviciul Accesare Fonduri Externe, cu nr. 1509/10.02.2016, prin care se 
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propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2016, cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfaşoară activitatea în 

judeţul Tulcea; 

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

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

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

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

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2016, cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfaşoară activitatea în 

judeţul Tulcea, conform anexei
*
 la prezenta hotărâre. 

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

finanţare nerambursabilă.  

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor-Serviciul Accesare Fonduri Externe şi celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009 privind 

aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta 

Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

25 martie 2016, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr.6967/08.07.2015 şi Raportul Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr.6968/08.07.2015, prin care se propune modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public 

al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea 

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

O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 
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modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. 2 din  Normele de aplicare ale O.U.G nr. 

54/2006, aprobate prin H.G. nr. 168/2007; 

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 şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 90/2009, privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole 

şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

1. La capitolul 2. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA             

PROCEDURII DE CONCESIONARE”, punctele 2.2., 2.3. şi 2.4. se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

2.2. Persoana fizică sau juridică care deţine în proprietate construcţii situate pe terenurile din 

amenajările piscicole, beneficiază de un drept de preempţiune la închirierea terenului ocupat de 

construcția respectivă. 

2.3. În situaţia prevăzută la pct 2.2. închirierea se va acorda prin negociere directă, cu 

respectarea condiţiilor impuse cu privire la respectarea destinaţiei terenului şi a preţului minim stabilit 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 

maxim 10 ani, putând fi prelungit conform dispozițiilor legale în vigoare. 

2.4. În situaţia în care în urma negocierii conform pct. 2.3. nu se ajunge la încheierea unui 

contract de închiriere, precum şi în situaţia în care proprietarul de construcţii nu doreşte încheierea 

unui contract de închiriere, acesta va datora Consiliului Judeţean Tulcea o taxă de ocupare a terenului 

aparţinând domeniului public, stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea. 

   

2. La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.8. „ÎNCETAREA CONCESIUNII”, lit. „i”  

a subpunctului 3.8.1. se abrogă. 

3. La capitolul 4. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE 

A OFERTELOR”, punctul 4.2. se abrogă. 

4. a) La capitolul 5. ,,INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.19. 

alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

            5.19. (1) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecărei oferte conform criteriilor:  

I. Terenuri piscicole 

 

(1) NIVELUL REDEVENŢEI         55 

     

(2) CAPACITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A OFERTANȚILOR               

                 Programul de investiţii propus compatibil cu  destinația amenajării piscicole               35                                       

 

 (3) CONDIȚII SPECIFICE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CONCESIONAT   

       Deținerea în proprietate de construcții speciale determinante compatibile cu   

                 destinația amenajării piscicole (diguri, platforme, stații de pompare)   10

                                         

Număr maxim de puncte                                       100     

 

 Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor 

de atribuire. 

 

      b) La capitolul 5. ,,INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.21. 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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5.21. Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă în situaţia în care, 

după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art. 25, alin. (2) din O.U.G. nr. 54/2006, 

nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 

     c) La capitolul 5. ,,INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.29. 

se abrogă. 

5. La capitolul 7. ,,INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, la articolul VI, punctul 6.1, litera h) se 

abrogă. 

 Art. 2 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 90/2009, privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole 

şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

1. La capitolul 2. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA             

PROCEDURII DE CONCESIONARE”, punctele 2.2., 2.3. şi 2.4. se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

2.2. Persoana fizică sau juridică care deţine în proprietate  construcţii situate pe terenurile din 

amenajările agricole, beneficiază de un drept de preempţiune la închirierea terenului ocupat de 

construcția respectivă. 

2.3. În situaţia prevăzută la pct 2.2. închirierea se va acorda prin negociere directă, cu 

respectarea condiţiilor impuse cu privire la respectarea destinaţiei terenului şi a preţului minim stabilit 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 

maxim 10 ani, putând fi prelungit conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 2.4. În situaţia în care în urma negocierii conform pct. 2.3. nu se ajunge la încheierea unui 

contract de închiriere, precum şi în situaţia în care proprietarul de construcţii nu doreşte încheierea 

unui contract de închiriere, acesta va datora Consiliului Judeţean Tulcea o taxă de ocupare a terenului 

aparţinând domeniului public, stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea. 

2. La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.8. „ÎNCETAREA CONCESIUNII”, lit. „i”  

a subpunctului 3.8.1. se abrogă. 

3. La capitolul 4. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE 

A OFERTELOR”, punctul 4.2. se abrogă. 

4. a) La capitolul 5. ,,INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.21. 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

5.21. Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă în situaţia în care, 

după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art. 25, alin. (2) din O.U.G. nr. 54/2006, 

nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. 

   b) La capitolul 5. ,,INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.29. 

se abrogă. 

5. La capitolul 7. ,,INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE”, la articolul VI, punctul 6.1, litera h) se 

abrogă. 

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, 

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 25 martie 

2016, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 34 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL S.R.L. Măcin, judeţul 

Tulcea, S.C. MODERN AGENCY  S.R.L. Tulcea, S.C. UNICAT CONF S.R.L. Tulcea  

şi  S.C. ALETO TOURING CAR S.R.L. Mineri, judeţul Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/2877/17.03.2016, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/2878/17.03.2016, prin care se propune 

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

regulate speciale către S.C. ROTORUL SRL Măcin, judeţul Tulcea, S.C. MODERN AGENCY SRL 

Tulcea, S.C. UNICAT CONF S.R.L. Tulcea şi S.C. ALETO TOURING CAR S.R.L. Mineri, judeţul 

Tulcea; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a   administraţiei  publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ROTORUL S.R.L. Măcin, judeţul Tulcea, conform 

Anexei nr. 1
*
 la prezenta hotărâre.  

Art. 2 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. Tulcea, conform 

Anexei nr. 2
*
 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. UNICAT CONF S.R.L. Tulcea, conform Anexei nr. 

3
*
 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. ALETO TOURING CAR S.R.L. Mineri, județul 

Tulcea, conform Anexei nr. 4
*
 la prezenta hotărâre. 

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

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  

Agenţia Tulcea, S.C. ROTORUL SRL Măcin, judeţul Tulcea, S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, 

S.C.UNICAT CONF S.R.L. Tulcea şi S.C. ALETO TOURING CAR S.R.L. Mineri, judeţul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                            Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 35 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna ” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.03.2016, legal constituită, 

Văzând Nota de fundamentare nr. 2942 din 18.03.2016, a domnului Horia TEODORESCU, 

preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea,  şi Raportul nr. 2943 din 18.03.2016 al Direcţiei Investitii, 

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

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiţiei 

„Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna”; 

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

În baza dispoziţiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna”, 

conform anexelor nr. 1 și 2
*
, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 

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

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

Investitii, Fonduri Externe și Managementu Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și 

Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 36 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  

nr. 1/27.01.2010 cuprinzând caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 

62+926”, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

             Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2839/17.03.2016 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi  Raportul comun nr. 2840/17.03.2016 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 
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Managementul Proiectelor si al Directiei Economice, Buget, Finante si Administrativ prin care se 

propune modificarea şi completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.1/27.01.2010 cuprinzând caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926”, cu 

modificările ulterioare; 

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

           Văzând prevederile art. 8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin 3 din Normele metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, cu 

modificarile ulterioare; 

            In baza prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin (3) lit.”a” şi „f” 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 şi completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 1/27.01.2010 cuprinzând caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926”, 

cu modificările ulterioare, conform anexei
*
  la prezenta hotărâre. 

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

Directiei Investitii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor și Directiei Economice, Buget, 

Finante si Administrativ.  

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 

martie 2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37   

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele 

rezidentiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, 

pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 2996/21.03.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea 

– Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 2997/21.03.2016 al Consiliului Judetean Tulcea – 

Direcţia Economică Buget Finanţe și Administrativ şi nr. 7077/17.03.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de 
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întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2016; 

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

În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, lit.,,b” din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 53 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit.f și alin. (5) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, pentru anul 2016, în cuantum de 2.060 

lei/lună/asistat, respectiv 24.720 lei/an/asistat. 

 Art.2. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, pentru anul 2016, în cuantum de 1.870 lei/lună/asistat, 

respectiv 22.440 lei/an/asistat. 

 Art.3. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Babadag pentru anul 2016, în cuantum de 2.003 lei/lună/asistat, respectiv 24.036 

lei/an/asistat. 

 Art.4. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta „Dumbrava” Babadag pentru anul 2016, în cuantum de 1.810 lei/lună/asistat, respectiv 

21.720 lei/an/asistat. 

 Art.5. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Tichilesti pentru anul 2016, în cuantum de 2.068 lei/lună/asistat, respectiv 24.816 

lei/an/asistat. 

 Art.6. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, pentru anul 2016, în cuantum de 2.162 

lei/lună/asistat, respectiv 25.944 lei/an/asistat. 

             Art.7. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Sf Nectarie Tulcea, pentru anul 2016, în cuantum de 2.288 lei/lună/asistat, respectiv 

27.456 lei/an/asistat. 

            Art.8. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Tulcea, pentru anul 2016, în cuantum de 2.288 lei/lună/asistat, respectiv 27.456 

lei/an/asistat. 

 Art.9. – Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica – în copie – prezenta hotărâre 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 38   

privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele 

vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea  

şi/sau de susţinătorii legali ai acestora 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 2994/21.03.2016 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea 

–Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 2995/21.03.2016 al Consiliului Judeţean Tulcea – 

Direcţia Economică Buget Finanţe și Administrativ şi nr. 7076/17.03.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea cuantumului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf 

Nectarie Tulcea şi/sau de susţinătorii legali ai acestora; 

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

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f 

și alin. (5), lit a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1.  Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, în 

cuantum de 746 lei/lună/beneficiar. 

Art.2.  În situaţia în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea 

costului mediu lunar de întreţinere, contribuţia lunară va fi asigurată din bugetul Judeţului Tulcea. 

Art.3. Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii 

integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

este de 782 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 978/2015. 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 39 

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 25 martie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3169/24.03.2016 a domnului vicepreşedinte, Vasile 

STRAT şi Raportul nr. 3170/24.03.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind 

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

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

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

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

şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2016, la 

venituri de la suma 148.295 mii lei la suma de 148.529 şi la cheltuieli de la suma 193.493 mii lei la 

suma de 195.045 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 46.516,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

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

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

 Art. 3 –Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

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

conform anexei nr. 5. 

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

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

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

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 40 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3171/ 24.03.2016 a domnului vicepreşedinte  Vasile 

SRAT şi Raportul comun nr. 3172/ 5184/ 24.03.2016 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; 

 Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr.  4/ 

2016; 

 Văzând rapoartele de avizare ale 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  şi 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 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 suma de la 77.499 mii lei la suma de 78.274 mii lei şi la 

cheltuieli, suma de la 82.412 mii lei la suma de 83.187 mii lei,  conform anexelor nr. 1, 1a, 1b
*
 si lista 

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

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 4.913 mii lei se finanţează din excedentul 

anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

           

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 

privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale,  

pe anul 2015, ale Judeţului Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 martie 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2952/ 18.03.2016 a domnului vicepreşedinte Strat 

Vasile şi Raportul nr. III.1.1/ 2953/ 18.03.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. “ a“ din 

Legea nr. 215/2001, republicată cu modificarile si 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 Contul anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 

2015, cu veniturile realizate în sumă de 250.363,86 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 

în sumă de 222.893,40 mii lei, conform anexei nr. 1a) si anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a 

cheltuielilor proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1 – 1.46. 

 Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 520,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 509,53 mii lei, conform anexei nr. 1.5. 

 Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.125,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.103,24  mii lei, conform anexei nr. 1.17-1. 

Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 

Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.913,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 2.820,34  mii lei, conform anexei nr. 1.17-2. 

 Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale Gavrila Simion Tulcea , cu prevederi bugetare de 6.348,00 mii lei si cu venituri realizate în 

sumă de 5.528,84 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 6.271,01 mii lei, conform 

anexei nr. 2.5. 

 Art.6. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.400,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 1.348,35  mii lei, conform anexei nr. 1.22. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2015 al 

Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 149 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 

129,04 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 110,11 mii lei, conform anexei nr. 

2.6. 

Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Centrului Cultural „Jean Bart” 

Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.674,00 mii lei si cu  venituri realizate în sumă de 1.619,30 mii lei şi 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.619,30 mii lei, conform anexei nr. 2.7.  

 Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 60.240,00 mii lei si cheltuieli reprezentând 

plăţi efectuate în  sumă de 59.439,26 mii lei, conform anexei nr. 1.28. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2015 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 1.278,00 mii 

lei la venituri și 1.578,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.237,72 mii lei si 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.068,08 mii lei, conform anexei nr. 2.8. 

Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Tulcea  - 

cu prevederi  bugetare în sumă de 540 mii lei, venituri încasate în sumă de 340,70 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 340,70 mii lei, conform anexei nr. 2.9. 

Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 

2014, cu prevederi  bugetare în sumă de 90.264,26 mii lei la venituri și  cheltuieli in suma de 92.022,26 

mii lei, cu venituri realizate în sumă de 82.450,89 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  

sumă de 79.296,52 mii lei, conform anexei nr. 2.2. 

 Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al R.A. Admnistraţia Zonei Libere 

Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 3.579 mii lei şi venituri realizate în sumă de 1.925,53 mii 
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lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 3.295 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 2.309,87 mii lei, 

conform anexei nr. 3a). 

Art.12. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2015 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării”, la 

venituri cu prevederi  în sumă de 71.505 mii lei şi venituri realizate în sumă de 6.811,88 mii lei şi la 

cheltuieli cu prevederi în sumă de 71.505 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 5.502,56 mii lei, conform 

anexei nr. 3b). 

Art.13. Se aprobă  execuţia bugetară pentru cheltuielile de capital finanţate din bugetul local şi 

bugetele finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 4a)-4b). 

Art.14. Se aprobă contul anual de execuţie al  bugetului imprumuturilor interne, cu prevederi 

bugetare in suma de 16.200 mii lei si cheltuieli reprezentand plati efectuate in suma de 6.136,01 mii lei, 

conform anexelor 5-5.1. 

Art.15. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, cu 

prevederi bugetare in suma de 45 mii lei si cheltuieli reprezentand plati efectuate in suma de 37,10  mii 

lei conform anexelor 6.1-6.4. 

  Art.16. Se aprobă  Contul anual de execuţie şi Situaţiile financiare la 31 decembrie 2015, 

respectiv Bilanţul şi anexele acestuia. 

 Art.17. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.46, 2a), 2b), 2.1-2.9, 3a), 3b), 4a) , 4b), 5, 5.1, 6.1-6.4
*
 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.18. 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 25 martie 

2016, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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

