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 HOTĂRÂREA NR. 54 

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 tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.05.2016, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4954/10.05.2016, 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. 

4955/10.05.2016, 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 tronsonul Valea Teilor -Nicolae Bălcescu”; 

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 tronsonul 

Valea Teilor - Nicolae Bălcescu” 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 Valea Teilor, Unitatea 

Administrativ Teritorială - Comuna Izvoarele, Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Nalbant, în 

vederea implementării în comun a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe 

tronsonul Valea Teilor-Nicolae Bălcescu”, conform anexei
*
 la prezenta hotărâre.  

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

regional pe tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu”, în cuantum de 53.494.381,00 lei (inclusiv 

TVA) din care TVA 8.837.054,00 lei. 

         Art. 4. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 53.494.381,00 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 1.069.887,62 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
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,,Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor - Nicolae 

Bălcescu’’. 

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

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor-Nicolae Bălcescu’’, 

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 tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu’’ 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 Valea Teilor, Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Izvoarele, Unității Administrativ 

Teritoriale - Comuna Nalbant. 

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

mai 2016, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

   

    

            PREŞEDINTE,                                              Contrasemnează, 

      Horia TEODORESCU                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae 

Bălcescu” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.05.2016, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 4963 din 10.05.2016, a domnului Horia TEODORESCU, 

preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 4964 din 10.05.2016 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 tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu”; 

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

economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – 

Nicolae Bălcescu”, 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 Publica Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

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

mai 2016, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

   

    

            PREŞEDINTE,                                           Contrasemnează, 

      Horia TEODORESCU                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 56  

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean  

al doamnei Dragomir Brîndușa Daniela 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 5486/19.05.2016 şi Raportul comun al Serviciului Administrație 

Publică Locală și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică, înregistrat sub nr. 5487/19.05.2016 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Dragomir Brîndușa Daniela; 

Luând act de demisia doamnei Dragomir Brîndușa Daniela din funcţia de consilier judeţean, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 4071/2016 şi având în vedere Referatul constatator nr. 

5485/19.05.2016;  

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) şi alin. (3), art.10 și art. 12, alin. 1 și 2 din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 

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

completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 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 ia act de demisia din calitatea de consilier judeţean a doamnei Dragomir Brîndușa 

Daniela. 

Art. 2 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Dragomir 

Brîndușa Daniela. 

 

Art. 3 Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Dragomir Brîndușa Daniela. 

 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Dragomir Brîndușa Daniela şi celor interesaţi. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 57 

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 27 mai 2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5537/19.05.2016 a domnului vicepreşedinte, Vasile 

STRAT şi Raportul comun nr. 5538/19.05.2016 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 148.629,00 mii lei la suma de 151.332,40 mii lei şi la cheltuieli de la suma 

195.145,00 mii lei la suma de 198.218,40 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 46.886,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

şi a creditelor de angajament pe anii 2017 - 2019, conform anexelor nr. 3 şi 3a 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. 
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 Art. 5 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

                PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5543/19 mai 2016 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile STRAT  şi Raportul nr. 5544/19 mai 2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea,  pe anul 2016; 

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

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. „b” și alin (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin (3), litera „a” din 

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

ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2016 

la venituri de la suma de 1.723 mii lei la suma de 1.863 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.723 mii 

lei la suma de 1.863 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a
*
 și lista programelor şi proiectelor culturale  

conform anexei 1b
*
, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 59 

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 27 mai 2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5539/19.05.2016 a domnului vicepreşedinte  Vasile 

SRAT şi Raportul comun nr. 5540/ 8567/19.05.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2016; 

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

8/2016; 

 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 de la suma de 78.274 mii lei la suma de 81.766 mii lei şi la 

cheltuieli, de la suma de 83.187 mii lei la suma de 86.679 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b
*
 și 

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

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

anilor precedenţi.  

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

Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

                PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5541/19.05.2016 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

Strat  şi Raportul comun nr. 5542/1612/19.05.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2016; 
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 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. d) și alin (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin (3), litera „a” din 

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

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2016; 

           Tinand cont de prevederile art. 2 si art.7 din Ordonanța de Urgență nr. 61 din 29 iunie 2011, 

pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific 

deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 

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

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 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 si cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2016, la venituri de la suma de 17.336,0 mii lei la 

suma de 17.504,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 17.336,0  mii lei la suma de 17.504,0 mii lei, 

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

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

Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  și Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

2016, după cum urmează:  26 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, -  voturi „împotrivă”.  

 

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 61 

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  27 mai  2016, legal 

constituită; 

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

nr. 5569/20.05.2016 şi  Raportul Direcţiei  Economice  Buget  Finanţe şi Administrativ, înregistrat sub 

nr. 5570/20.05.2016 prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

139/2015 privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 05/2016                                          

 

9 

 

 

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

anul 2016, cu completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tulcea nr. 

6/18.05.2016; 

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. 7  - "Tarife - Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea"  la Hotărârea Consiliului 

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

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

Tulcea, pentru anul 2016, cu completările ulterioare, la punctul VII - Tarife pentru activitatea 

desfășurată în „Cabinetul de Îngrijiri Medicale și Tratament”, se completează cu următoarele servicii: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

-lei - 

5 Montat branulă *
 

15 lei 

6 Pansamente plăgi * 25 lei 

7 Suprimare fire sutură * 25 lei 

8 Aplicare flux magnetic * 15 lei 

Notă: * Toate tarifele percepute pentru serviciile din cadrul „Cabinetului de Îngrijiri Medicale și 

Tratament”, includ materialele sanitare (branulă, pansamente, poliodină, apă oxigenată, seringi, 

sonde, perfuzoare, romplast, lamă bisturiu), se aplică și pentru ambulatoriu. 

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

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

Judeţean de Urgenţă Tulcea 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 şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 62 

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.05.2016, legal constituită, 

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

5472/18.05.2016 si  Raportul comun nr. 5473/18.05.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, privind aprobarea Monografiei 

economico-militare a judeţului Tulcea si adresa nr. 268/TL/10.05.2016 a Administratiei Nationale a 

Rezervelor de Stat si Probleme Speciale –Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Judetul 

Tulcea; 

Văzând  avizul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4, alin 1, din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin  

Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, ale art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 

45/1994, cu modificările ulterioare, art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. 1, lit f şi alin. 5, 

lit. a, pct. 7, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aproba Monografia economico-militară a judeţului Tulcea, conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarire. 

Art. 2 – (1) Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea este 

“secret de serviciu” , conform prevederilor legale în vigoare; 

(2) Gestionarea acestor informatii se va face in conditiile prevazute de lege.  

Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica un exemplar Centrului Militar 

Judeţean Tulcea, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Tulcea și Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care gestionează baza de date la nivel naţional, careia ii va 

transmite un exemplar si pe disc optic. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 63 

privind modificarea componenței 

 Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

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

5198/13.05.2016 şi  Raportul Serviciului Contencios și Asistență Juridică nr. 5199/13.05.2016 privind 

modificarea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Tulcea; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) și art. 5, alin. (1), lit. „a” din Hotărârea 

Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția 

copilului  precum și a prevederilor art. 91 alin. (1), lit. „f” din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 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 componenței Comisiei Județene pentru Protecția Copilului 

Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 94/27.07.2007 cu modificările ulterioare, prin 

înlocuirea domnului Cabuz Constantin cu domnul Mihai Marius Cristi având funcția de secretar al 

județului, în calitate de președinte al comisiei. 

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

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

Tulcea, domnului Cabuz Constantin și domnului Mihai Marius Cristi. 

        Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 64 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR AUTOTRANS S.R.L. Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/5192/13.05.2016, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/5193/13.05.2016, prin care se propune 

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

regulate speciale către  S.C. VALMAR AUTOTRANS 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, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR AUTOTRANS 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. VALMAR AUTOTRANS 

S.R.L. Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

2016, după cum urmează:  25 voturi „pentru”,  - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”.  

 

 

                PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                             Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 65      

privind modificarea statului de funcții al aparatului de 

 specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat  prin Hotărârea nr.169/15.12.2014, 

 cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

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

5545/19.05.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. 5546/19.05.2016 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, aprobat prin Hotărârea nr.169/15.12.2014, cu modificările ulterioare şi 

Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24593/2016; 

         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, coroborate 

cu prevederile art.107, art.111 alin.(1) 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014, cu 

modificările ulterioare, conform anexei
*
 la prezenta hotărâre.  

 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire.  
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

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

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 66 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare   

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 mai 2016, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 5556/20.05.2016 şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget Finanţe si Administrativ, Direcției Investiții Fonduri Externe si Managementul Proiectelor si al 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat sub nr. 5557/20.05.2016 privind aprobarea 

achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare;   

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

In conformitate cu prevederile art. I alin. 2 lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 21 

alin. (2) și (3) și 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 achiziţionarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare în fața 

instanțelor de judecată, în toate fazele procesuale, pentru apărarea intereselor Unităţii Administrativ - 

Teritoriale Judeţul Tulcea și ale Consiliului Județean Tulcea în litigiile izvorâte din contestația 

formulată împotriva Procesului verbal de inspecţie nr. GLR IEF 278/22.04.2016, în contradictoriu cu 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. 

Art. 2. (1) Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Tulcea să selecteze un 

cabinet/societate de avocatură, să negocieze valoarea serviciilor şi să încheie contractul de servicii 

juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice. 

 (2)  Sumele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din 

bugetul Județului Tulcea. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget Finanţe si Administrativ, Direcției 

Investiții Fonduri Externe si Managementul Proiectelor și Serviciului Contencios și Asistență Juridică. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 mai 

2016, după cum urmează:  16 voturi „pentru”,  1 „abţinere”, 10  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

