
MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 07/2016                                          
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MONITORUL OFICIAL 
AL JUDEŢULUI TULCEA 

 
Nr. 7                         HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII                    IULIE 2016 
                                        ŞI  ALTE ACTE PUBLICATE 

 
SUMAR 

 
 
 
 

Nr. 

HOTĂRÂRI ALE 
CONSILIULUI JUDEŢEAN 

TULCEA 

 
 
 
 

Pag. 

 
 
 
 

Nr. 

HOTĂRÂRI ALE 
CONSILIULUI JUDEŢEAN 

TULCEA 

 
 
 
 

Pag. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7/7     
 
 

8/7 
 
 
 

9/7 
 
 
 

10/7 
 
 
 

      
 
 
 

11/7 
 
 
 

12/7 
 
 
 
 

    

Hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Tulcea, pe anul 2016……………... 
Hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe 
anul 2016……………………………………..  
Hotărâre privind  participarea Consiliului 
Județean Tulcea la „Programul de  stimulare 
a înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  
2016………………………………………….. 
Hotărâre privind repartizarea sumelor din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judetelor in vederea asigurarii 
drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu 
cerinte educationale speciale integrati în 
învățământul de masa, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, pe anul 2016…….. 
Hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Judeţului Tulcea în 
Adunarea Generală a „Asociației Club 
Sportiv FC Delta Dobrogea”……………….. 
Hotărâre privind atribuirea unei licenţe de 
traseu pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale către S.C. MODERN 
AGENCY SRL Tulcea………………………. 

 
 

2  
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
     

 
 

5 
 
 
 

 
    6 
     
    

13/7 
 
 
 
 
 
 

14/7 
 
 

15/7 
 
 

 
16/7 

 
 

17/7 
 
 

18/7 
 
 
 
 

19/7 
 
 
 
 
 

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Tulcea nr. 79/6 din 29 
noiembrie 2012 privind aprobarea criteriilor, 
procedurilor şi atribuţiilor specifice în 
vederea ocupării funcţiei de administrator 
public la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea,  
cu modificările ulterioare…………………….. 
Hotărâre pentru aprobarea componenţei 
nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism……………………….. 
Hotărâre privind desemnarea consilierilor 
județeni  în   cadrul   Colegiului   director    al  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Tulcea …………………… 
Hotărâre privind desemnarea consilierilor 
județeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică a Județului Tulcea……….. 
Hotărâre privind validarea membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Tulcea………………………………. 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor 
de organizare si funcționare ale serviciilor 
sociale aflate în structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Tulcea………………………………………….. 
 Hotărâre privind aprobarea Planului de 
Restructurare a Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din 
cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului Tulcea………… 
 

 
 
 
 
 
 

7 
 
 

    7 
 
 

     
    8 

 
    
    9 

  
  

10 
 
  
 
 

11 
 
 
 
 

13 
 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 07/2016                                          
 

2 
 

 

 
 

 HOTĂRÂREA NR. 7/7 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2016 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7544/ 20 iulie 2016 a domnului vicepreşedinte, 
Dumitru MERGEANI şi Raportul nr. 7545/ 20 iulie 2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 
Administrativ privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 
Tulcea, pe anul 2016; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, ale  art. 
19 alin (1) litera „a” și alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2016, la 
venituri de la suma de 151.332,40 mii lei la suma de 154.640,79 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 
198.218,40 mii lei la suma de 201.526,79 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. 
 Art. 5 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
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. 8/7 

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 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7546/20 iulie 2016 a domnului vicepreşedinte  
Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 7547/ 12295/20.07.2016 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. 9/ 
2016; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin (1) lit. „b” si alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3), lit. „a” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 
prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
 În temeiul art. 97 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 81.766 mii lei la suma de 81.780 mii lei şi la 
cheltuieli, de la suma de 86.679 mii lei la suma de 86.693 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b*, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 4.913 mii lei se finanţează din excedentul 
anilor precedenţi.  
 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă””. 
 
               PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                          Marius Cristi MIHAI 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 9/7 

privind  participarea Consiliului Județean Tulcea la  
 „Programul de  stimulare a înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2016 

 
Consiliul  Judeţean  Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal  

constituită; 
Având în vedere Nota de fundamentare  nr. 7548/ 20 iulie 2016 a  vicepreşedintelui  Consiliului  

Judeţean Tulcea - domnul  Mergeani Dumitru și Raportul nr. 7549/ 20 iulie 2016 al Direcției 
Economice Buget Finanțe și Administrativ privind participarea Consiliului Județean Tulcea la  
„Programul de stimulare a înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2016; 
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Văzând  rapoartele  Comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Tulcea; 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului nr. 954/ 20 mai 2016, pentru  aprobarea  Ghidului  de  

finanţare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional,  emis  de  Ministerul  
Mediului, Apelor și Pădurilor 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 aprobă participarea Consiliului Județean Tulcea la „Programul de stimulare a  
înnoirii  Parcului  auto  naţional” pe anul 2016.   
       Art.2. Se  aprobă  casarea  unui autoturism  uzat,  conform  datelor  de  identificare  prevăzute  
în anexă,  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă achiziţionarea în leasing a unui autoturism nou, prin „Programul de stimulare  
a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2016. 

Art.4. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar asigurarea contribuţiei proprii până la  
acoperirea integrală a preţului de achiziţionarea autoturismului nou se va face din bugetul  Județului 
Tulcea, conform anexelor nr. 3* Lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, 
rectificată pe anul 2016 și nr. 3a* Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii bugetare în anul 
2016 şi a creditelor de angajament pe anii 2017-2019 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/ 
2016 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea, pe 
anul 2016. 

Art. 5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 
Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ și Instituției Prefectului  Județul Tulcea.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 
 
                PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                          Marius Cristi MIHAI 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 10/7 
privind repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor in vederea asigurarii drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu 
cerinte educationale speciale integrati în învățământul de masa,  

pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2016 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7610/ 21 iulie 2016 a domnului vicepreşedinte, 
Mergeani Dumitru şi Raportul nr. 7611/ 21 iulie 2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 
Administrativ privind repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor in vederea asigurării drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 
2016; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7) din anexa 2 la H.G. nr. 423/ 2016 privind 
repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/ elevilor/ 
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tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de 
alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016, cu  prevederile art. 5 alin. 
(1) lit. h) din Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016  şi ale art. 91 alin.(3) litera „a” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 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 repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor in vederea asigurării drepturilor copiilor/ elevilor/ 
tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe unităţi administrativ-
teritoriale, pe anul 2016, conform anexei* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, precum şi consiliilor locale enumerate în anexă. 
             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

   
                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                          Marius Cristi MIHAI 

  
 

HOTĂRÂREA NR. 11/7 
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea  

în Adunarea Generală a „Asociației Club Sportiv FC Delta Dobrogea” 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 29 iulie 2016,                                            
legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7528/20.07.2016 a domnului preşedinte Teodorescu 
Horia şi Raportul nr. 7529/20.07.2016 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 
Funcţii Publice privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Adunarea Generală a 
„Asociaţiei Club Sportiv FC Delta Dobrogea”; 

Văzând adresa nr. 6993 din 04.07.2016 prin care domnul Mergeani Dumitru își depune demisia 
din calitatea de reprezentant al județului Tulcea în Adunarea Generală a „Asociaţiei Club Sportiv FC 
Delta Dobrogea”; 

Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu dispoziţiile  art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

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

 În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                     h o t ă r ă ş t e: 

 
  Art.1 Se desemnează domnul Chiriazic Victor să reprezinte interesele Judeţului Tulcea în 
Adunarea Generală a „Asociaţiei Club Sportiv FC Delta Dobrogea”. 
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   Art.2. Se ia act de demisia domnului Mergeani Dumitru din calitatea de reprezentant al 
județului Tulcea în Adunarea Generală a „Asociaţiei Club Sportiv FC Delta Dobrogea”. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă” 

                                              
                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                           Marius Cristi MIHAI 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 12/7 

privind atribuirea unei 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 29.07.2016, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/7477/19.07.2016, a d-lui vicepreşedinte George 

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 
Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/7478/19.07.2016, prin care se propune 
atribuirea unei 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 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 unei 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 şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 

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

                PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                            Marius Cristi MIHAI 

Art.3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 
Prefectului Județului Tulcea, domnului Chiriazic Victor, dumnului Mergeani Dumitru şi Asociaţiei 
Club Sportiv FC Delta Dobrogea. 
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HOTĂRÂREA NR. 13/7    
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 79/6 din 29 noiembrie 2012 privind 

aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea,  cu 

modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 
I/7581/21.07.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 
Publice înregistrat cu nr. I.6/7582/21.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 
nr.79/6 din 29 noiembrie 2012, privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în 
vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările 
ulterioare; 
          Având în vedere Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;  
          În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 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 modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 79/6 din 29 noiembrie 
2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de 
administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează: 

La punctul III.„Procedurile de selecţie în vederea ocupării funcţiei de administrator public” se 
modifică alineatul 8 și va avea următorul cuprins: „Numirea în funcţia de administrator public se va 
face prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în condiţiile legii, pe perioadă de 3 ani” 

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului Județului Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 
Publice   în vederea ducerii la îndeplinire. 

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

            
                PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                            Marius Cristi MIHAI 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 14/7 

pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare 
 a teritoriului şi urbanism 

 
           Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016, legal constituită;  
           Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7503/19.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean 
Tulcea - domnul Horia Teodorescu şi Raportul nr. 7426/19.07.2016 al Direcţiei Urbanism și 
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Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi urbanism, 
          Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;  
          În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, 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 si completările ulterioare;  
         În temeiul art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,      
 

h o t ă r ă ş t e: 
 
 
           Art. 1 - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, conform Anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 
Tulcea nr. 13/5/2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism, cu modificările și completările ulterioare. 

 
          Art. 3 – Serviciul Administrație Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 
Instituției Prefectului Județului Tulcea și Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, membrilor 
comisiei şi instituţiilor enumerate in Anexă.  

 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 

2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 
 
                 PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                             Marius Cristi MIHAI 
  
 

HOTĂRÂREA NR. 15/7 
privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Horia 
Teodorescu, înregistrată sub nr.  7601/21.07.2016 şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 19492/19.07.2016 și al Serviciului Administrație Publică 
Locală nr. 7602/21.07.2016 privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 
 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din 
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 15 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 
30/ 26.02.2016; 
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 În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se desemnează în calitate de membri ai Colegiului director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, următorii consilieri judeţeni:   

- domnul consilier judeţean Furdui Lucian; 
- domnul consilier judeţean Cabaua Constantin; 
- domnul consilier judeţean Badea Petre. 
Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 23/6/31.08.2012 și Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 44/30.04.2013. 
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Tulcea şi persoanelor nominalizate conform art. 1. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 
 
                 PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                            Marius Cristi MIHAI            
 

 
HOTĂRÂREA NR. 16/7 

privind desemnarea consilierilor județeni ca membri  
ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2016, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare a domnului Horia TEODORESCU, preşedintele Consiliului 

Judeţean Tulcea, înregistrată sub nr. 7589/21.07.2016, Raportul Serviciului Administraţie Publică 
Locală nr. 7590/21.07.2016, prin care se propune desemnarea consilierilor județeni ca membri ai 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea și adresa nr. 1/20.07.2016 a Comitetului de 
organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Tulcea sub nr.7537/20.07.2016;  

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.4 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. 
nr. 787/2002; 

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 desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  

Tulcea următorii consilieri județeni: 
1. Corbeanu Bogdan George 
2. Chiriazic Victor 
3. Stroe Mihai 
4. Bejan Corneliu Silviu 
5. Tarhon Victor 
6. Badea Petre. 
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Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 
Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea,  Instituției 
Prefectului- Județul Tulcea și membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 
                 PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 17/7 
privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea 

 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2016, legal constituită; 
Văzând Nota de fundamentare a domnului Horia TEODORESCU, preşedintele Consiliului 

Judeţean Tulcea, înregistrată sub nr. 7603/21.07.2016 şi Raportul comun al Direcției Economice, 
Buget, Finanțe și Administrativ și al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 7604/21.07.2016, prin 
care se propune validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea; 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016 privind desemnarea 
consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, 
Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 392/21.07.2016 privind desemnarea 
reprezentanților comunității ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea și 
Ordinul Prefectului Județului Tulcea nr. 225/20.07.2016;  

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 și 19 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin 
H.G. nr. 787/2002; 

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 validează ca membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea 

următoarele persoane: 
1. Bangu Corvin Laurențiu - subprefectul Judeţului Tulcea; 
2. Oltu Viorel Iuliu - şeful Inspectoratului de Poliţie  Judeţean Tulcea; 
3. Bordei  Ion - Inspector șef - Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea 
4. Deaconu Constantin - împuternicit inspector șef - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Delta” al Judetului  Tulcea; 
5. Stănică Vasile – director executiv adjunct – Direcția de Poliție Locală a Municipiului  

Tulcea; 
6. Botezatu George Petru - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor; 
7. Corbeanu Bogdan George  - consilier judeţean; 
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8. Chiriazic Victor - consilier judeţean; 
9. Stroe Mihai - consilier judeţean; 
10. Bejan Corneliu Silviu - consilier judeţean; 
11. Tarhon Victor - consilier judeţean; 
12. Badea Petre  - consilier judeţean; 
13. Ichim Andone - reprezentant al comunităţii;  
14. Marinescu Liliana - reprezentant al comunităţii;  
15. Naum Aneta - reprezentant al comunităţii. 

   Art.2 Pentru activitatea desfășurată  în plen şi în comisiile de lucru, membrii Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Tulcea au dreptul la o indemnizație lunară reprezentând 10% din 
indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Tulcea. 
   Art.3 Lucrările de secretariat ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea vor fi 
asigurate de Serviciul Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Tulcea. 
  Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Instituției 
Prefectului Județului Tulcea, Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Tulcea, membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea şi instituţiilor 
publice interesate. 
           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 
              
                PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 18/7 
privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale aflate în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 
  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit in şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte Horia TEODORESCU, înregistrată sub 
nr. 7499 din 19.07.2016 şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Tulcea nr. 15662 din 15.06.2016 și al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 6489 din 
17.06.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcționare a serviciilor sociale aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 
 Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Județean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.2, lit. c) și alin.5, lit a) pct.2 din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
 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 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Primire Minori în Regim de Urgență Tulcea, conform anexei nr.1* la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican” 
Tulcea, conform anexei nr.2*, la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi - Centrul 
de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea, conform anexei nr.3*, la prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament „Speranța” Tulcea, conform anexei nr. 4*, la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament Sulina, conform anexei nr.5*, la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă, conform anexei nr.6*, la prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament Somova, conform anexei nr.7*, la prezenta hotărâre. 

Art.8. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Plasament Mahmudia, conform anexei nr. 8*, la prezenta hotărâre. 

Art.9. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Complex de Unități de Tip Familial Isaccea, conform anexei nr. 9*, la prezenta hotărâre. 

Art.10. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – 
Centrul Maternal din cadrul Complexului de servicii „Sf. Maria” Tulcea,  conform anexei nr.10*, la 
prezenta hotărâre. 

Art.11. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie din cadrul Complexului de servicii „Sf. 
Maria” Tulcea, conform anexei nr. 11*, la prezenta hotărâre. 

Art.12. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Complex de Unități de Tip Familial Tulcea, conform anexei nr.12*, la prezenta hotărâre. 

Art.13. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Complex de Unități de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Tulcea, conform anexei nr. 13*, la 
prezenta hotărâre. 

Art.14. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la 
domiciliu - Centrul de Evaluare, Formare și Monitorizare Asistență Maternală, conform anexei nr. 14*, 
la prezenta hotărâre. 

Art.15. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, conform anexei nr.15*, la prezenta 
hotărâre. 

Art.16. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, conform anexei nr.16*, la prezenta 
hotărâre. 

Art.17. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare 
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, conform anexei nr.17*, la prezenta 
hotărâre. 
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Art.18. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Îngrijire și Asistență Babadag, conform anexei nr. 18*, la prezenta hotărâre. 

Art.19. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Îngrijire și Asistență Tulcea din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane 
Adulte „Sf. Nectarie” Tulcea, conform anexei nr. 19*, la prezenta hotărâre. 

Art.20. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Cămin pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie” Tulcea, din cadrul Complexului de Servicii Sociale 
pentru Persoane Adulte „Sf.Nectarie”, conform anexei nr. 20*, la prezenta hotărâre. 

Art.21. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social în comunitate - 
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Tulcea,  din cadrul Complexului 
de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Sf. Nectarie Tulcea, conform anexei nr.21*, la prezenta 
hotărâre. 

Art.22. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Îngrijire și Asistență Tichilești, conform anexei nr. 22, la prezenta hotărâre. 

Art.23. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare - 
Centrul de Îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag, conform anexei nr. 23*, la prezenta hotărâre. 

Art.24. Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica, prezenta hotărâre, in copie, 
Instituției Prefectului – Județul Tulcea și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Tulcea.     
             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                  PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 19/7 
privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare  

 și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si 
Protecţia Copilului Tulcea  

 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2016, legal 
constituită; 
  Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată 
cu nr. 7711 din 25.07.2016 și Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului Tulcea nr.20394/25.07.2016 și al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 
Funcţii Publice nr. 7712 din 25.07.2016 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de 
Recuperare  și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
si Protecţia Copilului Tulcea; 
 Văzând adresa Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 
5757/ANPD/21.06.2016; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit b) 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se aprobă Planul de Restructurare a Centrului de Recuperare  și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 
Tulcea , conform anexei * care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului-Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 
Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii 
la îndeplinire. 
             Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 iulie 
2016, după cum urmează:  28 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
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