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HOTARÂREA NR. 42 

privind înființarea Comisiei de analiză și verificare a activității Asociației pentru Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării 

 

              Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 05 aprilie 2016, legal 

constituită;  

              Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3446/31.03.2016 pentru inițierea proiectului de 

hotărâre privind înființarea Comisiei de analiză și verificare a activității Asociației pentru Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării, depusă de un grup de consilieri județeni și Raportul nr. 

3500/01.04.2016 al Serviciului Contencios și Asistență Juridică;                                        

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

      În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7), art. 97 alin. (2) și art. 98 din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare şi ale art. 80 alin. 

(2) și art. 117 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

modificările și completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ș t e: 

Art.1  Se constituie Comisia de analiză și verificare a activității Asociației pentru Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării de până la data de 04.03.2016, având următoarea componenţă: 

             1.D-nul Consilier judeţean Chichi Nicolae;     

             2. D-nul Consilier judeţean Diacencu Romeo Cosmin;  

             3. D-nul Consilier judeţean Mergeani Dumitru; 

             4. D-nul Consilier judeţean Furdui Lucian;  

             5. D-na Consilier judeţean Radu Anișoara.  

Secretarul comisiei - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea. 

Art. 2 Obiectivele Comisiei sunt analizarea și verificarea activității Asociației pentru 

Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării de până la data de 04.03.2016. 

Art. 3 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, comisia va solicita date, documente sau 

informații de la instituțiile statului care au competență în domeniul supus analizei. 

(2) Comisia va solicita date, documente sau informații de la aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Tulcea, care, la solicitarea membrilor comisiei, va fi obligat să le pună la dispoziție. 

(3) Comisia poate invita la discuții membrii Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta 

Dunării. 

Art. 4 Comisia va funcționa pâna la data de 15.04.2016. 

Art. 5 Comisia va întocmi la sfârșitul perioadei de funcționare un raport în care va prezenta 

Consiliului Județean Tulcea concluziile sale. 

Art. 6 Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica, prezenta hotărâre, Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea și membrilor comisiei, în vederea ducerii la îndeplinire. 

            Hotărârea a fost adoptată în sedinţa extraordinară a  Consiliului Judeţean Tulcea din data de 05 

aprilie 2016, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 04/2016                                          

 

4 

 

 

 

     HOTĂRÂREA NR. 43 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea pe anul 2016 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4304/22.04.2016 a domnului vicepreşedinte, Vasile 

STRAT şi Raportul comun nr. 4305/22.04.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ 

și Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 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 148.529 mii lei la suma de 148.629 şi la cheltuieli de la suma 195.045 mii lei la 

suma de 195.145 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 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, 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 28 aprilie 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 44 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 139/2015  

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, 

instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, 

pentru anul 2016, cu completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  28.04.2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a domnului vicepreşedinte Strat Vasile, înregistrată sub 

nr. 4273/22.04.2016 şi Raportul Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat sub nr. 

4274/22.04.2016, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 139/2015 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor 

publice subordonate şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2016, cu 

completările ulterioare; 

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

Tulcea; 

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

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

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

273/2006 privind finanţele publice locale, 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.   Anexa nr. 6  - "Tarife - Camera Agricolă Județeană Tulcea" la Hotărârea Consiliului 

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

Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome  Aeroportul “Delta Dunării” 

Tulcea, pentru anul 2016, se completează la punctul nr. 2 - "Organizarea de cursuri de pregătire 

profesională"  cu următoarele servicii: 

 

Nr. 

crt. Denumire servicii 

Tarif, fără 

TVA 

-lei - 

2 Organizarea de cursuri de pregătire profesională 

 - Managementul exploatației, Contabilitatea primară a fermei, 

Agricultura ecologică, Protecția mediului 

300 lei 

 - Pregătire profesională pentru fermierii beneficiari ai măsurii 10 

"Agromediu și climă" 

200 lei 

 - Pregătire profesională pentru fermierii beneficiari ai măsurii 11 

"Agricultura ecologică" 

200 lei 

- Pregătire profesională pentru fermierii beneficiari ai măsurii 13 "Zone 

cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice" 

200 lei 

Tarifele se vor încasa de către Camera Agricolă Judeţeană Tulcea. 
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Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

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

Agricole Județene Tulcea şi va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului Tulcea şi 

pe pagina web a instituţiei, www.cjtulcea.ro. 

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

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 45 

privind  aprobarea cotizației anuale  

 pentru Asociaţia Națională  a Autorităţilor  Teritoriale de Ordine Publică  ,,ANATOP” 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2014, legal constituită; 

         Văzând Nota de fundamentare nr. 4225/21.04.2016 a domnului Horia Teodorescu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea şi a domnului consilier județean Dumitru Mergeani, președintele 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea și Raportul comun nr. 4226/21.04.2016 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi al Serviciului Contencios și Asistență Juridică privind 

aprobarea cotizației anuale pentru Asociaţia Națională  a Autorităţilor  Teritoriale de Ordine Publică 

,,ANATOP”; 

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

Tulcea; 

Conform prevederilor art. 46 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 91 alin. 1, lit. f) din Legea  nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 16 lit. b), art. 34 și art. 35 din 

Statutul Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ,,ANATOP”;   

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 cuantumul cotizației anuale pentru Asociaţia Națională  a Autorităţilor  

Teritoriale de Ordine Publică ,,ANATOP”, în sumă de 5000 lei. 

 

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

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

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea. 

 

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

http://www.cjtulcea.ro/
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HOTĂRÂREA NR. 46 

privind atribuirea unor licenţe 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 28 aprilie 2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/4157/20.04.2016, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

Boiangiu şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia 

de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/4158/20.04.2016, 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 ale 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. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea, conform 

Anexei nr.1* la prezenta hotărâre.  

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare 

Transport Public, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY S.R.L. 

Tulcea. 

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de  

parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului  

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’ 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4295/22.04.2016, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri 
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Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 

4296/22.04.2016, prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’; 

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 91, alin. 1, lit. e) şi alin. 6, lit. c) 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 proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Stejaru - Cerna’’ în vederea finanțătii acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1. 

Art 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul 

Tulcea - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Cerna, Unitatea Administrativ 

Teritorială - Comuna Topolog, Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Stejaru, Unitatea 

Administrativ Teritorială - Comuna Dorobanțu, în vederea implementării în comun a proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’, conform Acordului de 

parteneriat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  

Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Stejaru - Cerna’’, în cuantum 101.357.210,00 lei (inclusiv TVA) din care TVA 

16.630.540 lei. 

         Art 4. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 101.357.210,00 lei (inclusiv 

TVA), valoarea neeligibilă a proiectului în cuantum de 0,00 lei, și contribuția proprie în proiect a 

Unității Administrativ Teritoriale – Județul Tulcea, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 2.027.144,20 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’. 

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna’’ pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Tulcea. 

Art 8. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea să semneze acordul de parteneriat, cererea de finanțare, contractul de finanțare precum 

și toate actele necesare implementării proiectului. 

Art. 9.  - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, 

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Unității Administrativ Teritoriale - 

Comuna Cerna, Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Topolog, Unității Administrativ Teritoriale 

- Comuna Stejaru și Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Dorobanțu. 
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 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 aprilie 

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

 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 48 

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

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

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 4282 din 22.04.2016, a domnului Horia TEODORESCU, 

preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea,  şi Raportul nr. 4283 din 22.04.2016 al Direcţiei Investitii, 

Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, prin care se propune modificarea Anexei nr.2 la 

Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016 privind 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 – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016 privind 

aprobarea  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei, „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna”, se modifică și 

se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

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

Institutiei Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

 

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

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 49 

privind aprobarea acordului departeneriat pentru  

realizarea în comun a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 

„DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4246/21.04.2016 a Domnului Preşedinte al 

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

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

4288/22.04.2016 prin care se propune aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a 

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”; 

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

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

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

din Legea nr. 215/2001 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 acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul 

Tulcea,  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea,  Compania Naționala Administrația 

Porturilor Dunarii Maritime SA Galati și SC Deltanav SA Tulcea în vederea realizării în comun a 

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”,  conform 

anexei la prezenta hotărâre.  

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

parteneriat aprobat conform art.1 precum și toate actele necesare realizării Studiului de Fezabilitate 

pentru obiectivul ,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA”. 

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

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Unității Administrativ Teritoriale 

Municipiul Tulcea, Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunarii Maritime SA Galati  și SC 

Deltanav SA Tulcea. 

  

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 50 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 5 din 30.01.2015 

privind aprobarea preluării unor drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia și 

din administrarea Consiliului Local Baia, în domeniul public al județului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Județean Tulcea și încadrarea acestora în categoria funcțională a 

drumurilor de interes județean  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4284 din 22.04.2016 a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Cosmin-Calin BOIANGIU şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor, înregistrat sub nr. 4285 din 22.04.2016 prin care se propune modificarea 

Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 5 din 30.01.2015 privind aprobarea preluării 

unor drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia şi din administrarea Consiliului 

Local Baia, in domeniul public al  județului Tulcea şi în administrarea Consiliului Județean Tulcea și 

încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes județean; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Baia nr. 4 din 26.01.2015 ; 

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

 În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7, art. 12 alin( 2 ) si art. (22) din O.G. 43/1997 

privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare,  ale  art. 867 şi art. 868 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată şi ale art. 91 alin. (5) , litera a, punctul 12 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 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 5 din 30.01.2015 privind 

aprobarea preluării unor drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia și din 

administrarea Consiliului Local Baia, în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea 

Consiliului Județean Tulcea și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes 

județean, se modifică și se înlocuiește cu anexa* la prezenta hotărâre.  

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

Prefectului - Judetul Tulcea, Consiliului Local al comunei Baia, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

 

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

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. 51 

privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil 

şi completarea 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 28.04.2016, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 4413/27.04.2016 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 4414/27.04.2016 prin care se propune 

înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil şi completarea 

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 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Isaccea nr.50/25.04.2016 privind trecerea din 

domeniul public al orasului Isaccea in domeniul public al județului Tulcea a suprafeței de 215 mp, 

situată în tarla 42, parcela 497, categorie de folosință pașune, CF nr. 30728; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) şi art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867, alin. (1) şi art. 868, 

alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată 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 – (1) Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

a unui imobil trecut în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 

Isaccea nr. 50/25.04.2016, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 și 2* care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi administrat de Consiliul Județean Tulcea în vederea 

implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea. 

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

protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 3 – Se aprobă completarea 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 includerea unei noi poziţii cu nr. 317, conform 

datelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţie 

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

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

Domeniului Public, Oraşului Isaccea, precum şi tuturor celor interesaţi. 

 

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

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. 52    

privind modificarea  statului de funcții al Bibliotecii Județene  ,,Panait Cerna”  Tulcea aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8/30.01.2015 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, legal constituită; 

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

4229/21.04.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/4230/21.04.2016 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

,,Panait Cerna” Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8/30.01.2015; 

             Văzând Hotărârea nr. 2/30.03.2016 a Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene 

,,Panait Cerna” 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; 

  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 Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna” Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 8 din 30.01.2015, conform Anexei* la prezenta 

hotărâre. 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

şi Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 53     

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 28 aprilie 2016, legal 

constituită; 

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

4320 din 25.04.2016 şi  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/4321 din 25.04. 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 și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 

24593/2016;   

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

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

coroborate cu prevederile art.100, art.107 şi art.112, alin. 1 din Legea nr.188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile 

OUG 63/2010; 

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

  

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ 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 28 

aprilie 2016, după cum urmează: 29 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

