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HOTĂRÂREA NR. 20/7 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Strat Vasile 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2016, legal 

constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată cu nr. 8477/18.08.2016 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat cu nr. 8478/18.08.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Strat Vasile; 

Văzând demisia domnului Strat Vasile din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea cu nr. 8461 din 17.08.0216 şi având în vedere Referatul constatator nr. 

8479/18.08.2016;  

Văzând raportul 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 și art.115, alin. (1), lit. c) 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 domnului Strat Vasile. 

Art. 2 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Strat 

Vasile. 

Art. 3   Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Strat Vasile. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Strat Vasile şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

  

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

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 21/7 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Nedelcu Vasile 

 

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

constituită;  

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

Horia Teodorescu, înregistrată cu nr. 8533/19.08.2016, Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală înregistrat sub nr. 8534/19.08.2016, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.20/7/26.08.2016 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Strat Vasile şi adresa 
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Partidului Social Democrat nr. 165 din 18.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

8509 din 18.08.2016; 

 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că domnul Nedelcu Vasile, aflat pe lista 

Partidului Social Democrat, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 

consilier judeţean; 

 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali și ale art. 90, raportat la art.31 alin.3-5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  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 mandatul de consilier judeţean al domnului Nedelcu Vasile.   

 

Art. 2 Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu domnul Nedelcu Vasile. 

 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Nedelcu Vasile şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

             

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22/7  

privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

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

constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 8535/19.08.2016 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 8536/19.08.2016 privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, 

prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin.1) şi 2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 21/7/26.08.2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Nedelcu Vasile; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  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 modifică şi se completează Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului cu domnul consilier judeţean Nedelcu 

Vasile, în locul domnului Strat Vasile. 

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

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi domnului Nedelcu Vasile. 

 

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/7 

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 26 august 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8529/18.08.2016 a domnului vicepreşedinte, 

Dumitru Mergeani şi Raportul nr. 8530/18.08.2016 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 și art. 115 alin (1) lit c) 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 154.640,79 mii lei la suma de 157.972,96 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

201.526,79 mii lei la suma de 204.858,96 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. 
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 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, rectificată pe 

anul 2016, conform anexei nr. 5*. 

Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea, rectificat pe anul 2016, conform anexei nr. 6*. 

Art. 5 – Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5 și 6* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 – 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 26 august 

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                            Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 24/7 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2016 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8523/18.08.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Dumitru MERGEANI  şi Raportul comun nr. 8524/ 4633/18.08.2016 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale 

“Gavrilă Simion” Tulcea,  pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele 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 și art. 115 alin (1) lit c) 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 Institutului de Cercetări Eco- Muzeale “Gavrilă 

Simion” Tulcea pe anul 2016 la venituri de la suma de 5.000 mii lei la suma de 5.075 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 5.000 mii lei la suma de 5.075 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a* și Lista 

cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, pe anul 2016 și credite de angajament pe anii 

2017- 2019 conform anexei nr. 1b*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 – Serviciul  Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea, Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Instituției Prefectului 

Județului Tulcea. 

 

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 25/7 

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 26 august 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8516/ 18 august 2016 a domnului vicepreşedinte,  

Dumitru MERGEANI  şi Raportul comun nr. 8517/1406/ 18 august 2016 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și al Centrului Cultural Jean Bart Tulcea, privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Jean Bart Tulcea,  pe anul 2016; 

 Văzând rapoartele 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 și art. 115 alin (1) lit c) 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 1.863 mii lei la suma de 1.900 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.863 mii 

lei la suma de 1.900 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 

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

Tulcea, Centrului Cultural Jean Bart Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

 

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

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. 26/7 

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 26 august 2016, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8514/ 18.08.2016 a domnului vicepreşedinte,  

Mergeani Dumitru  şi Raportul comun nr. 8515/ 2683/ 18.08.2016 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; 

 Văzând rapoartele 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 aprobarea bugetului de stat pe anul 

2016; 

           Tinand cont de prevederile art. 2 si art .7 din   Ordonanța de Urgență nr. 61/ 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 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 17.504,0  mii lei la 

suma de 18.165,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 17.504,0  mii lei la suma de 18.165,0 mii lei, 

conform anexelor nr. 1 și 2* și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare conform anexei nr. 

3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării 

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

 

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

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. 27/7 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 3/1997  

cu privire la stabilirea coeficientului pentru acordarea sporului de izolare în baza art. 2  

din Ordonanța Guvernului nr. 27/ 1996 pentru localitățile situate pe teritoriul Rezervației 

Biosferei Delta Dunării, cu modificările ulterioare 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8173/ 08.08.2016 a domnului Horia Teodorescu, 

președinte, Raportul nr. 8174/08.08.2016 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ pentru 

modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 3/1997 cu privire la stabilirea 

coeficientului pentru acordarea sporului de izolare în baza art. 2 din O.G. nr. 27/1996 pentru localitățile 

situate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu modificările ulterioare și avizul Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea nr. 8900/8184 din 11.08.2016; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 din O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația „Delta 

Dunării”, republicată, cu modificările ulterioare, ale cap. 2 pct. 8 din Normele metodologice nr. 

23685/1997 privind acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 27/1996, republicată cu modificările ulterioare 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 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

3/1997 cu privire la stabilirea coeficientului pentru acordarea sporului de izolare în baza art. 2 din 

Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 pentru localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta 

Dunării, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- Poziția 5 va avea următorul conținut: 

Nr. 

crt. 

Localitate Spor propus 

5. Comuna Crișan 60% 

 - Mila 23 60% 

 - Caraorman 60% 

 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Primăriei Comunei Crișan, Instituției Prefectului 

Județului Tulcea şi instituțiilor interesate. 

             

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

august 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. 28/7 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2016 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7572 din 21.07.2016, a domnului Preşedinte Horia 

Teodorescu, precum şi Raportul nr. 7573 din 21.07.2016 al Direcţiei Investiţii Fonduri Externe si 

Managementul Proiectelor, Serviciul Accesare Fonduri Externe, prin care se propune aprobarea 

Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2016; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. „f”, alin. 5, lit. a, pct. 8 din Legea nr. 

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

art. 6, alin. (1) din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – 

cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, 

actualizat pe anul 2016, conform anexei* la prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Investiţii Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa Tulcea şi Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenta ,, Delta” al Judeţului Tulcea.  

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  29/7 

privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale  (EIL) Tulcea pentru prevenirea și 

combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenţei asupra copilului și a violenței în 

familie şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit in şedinţa ordinară din data de 26 august 2016, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte Horia TEODORESCU, înregistrată sub 

nr. 8411/ 17.08.2016 şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea nr. 22977/ 16.08.2016 și al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică nr. 8412/ 

17.08.2016 privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale  (EIL) Tulcea pentru prevenirea și 

combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenţei asupra copilului și a violenței în 

familie şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia; 
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Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 13 alin. (4)  din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. IV -  Managementul de caz în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie 

din Anexa nr. 1 la H.G nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi 

intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă 

în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, 

precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

 - art.91 alin.(5), lit. a) pct. 2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.97 și art.115, alin. (1), lit. c) 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 constituie, la nivelul Județului Tulcea, sub coordonarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Echipa Intersectorială Locală  (EIL) Tulcea pentru 

prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenţei asupra copilului și a 

violenței în familie, în componenţa prevăzută în Anexa nr. 1* la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Echipa Intersectorială Locală (EIL) Tulcea pentru prevenirea și combaterea exploatării 

copiilor prin muncă, prevenirea violenţei asupra copilului și a violenței în familie are rol consultativ şi 

exercită atribuţiile prevăzute de lege. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale  

(EIL) Tulcea pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirea violenţei 

asupra copilului și a violenței în familie, conform Anexei nr. 2* la prezenta hotărâre. 

 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Tulcea, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea și instituțiilor enumerate în Anexa nr. 1*, în 

vederea ducerii la îndeplinire. 

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

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

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30/7 

privind modificarea organigramei  și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 13/28.01.2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2016, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8571 din 19.08.2016 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu, Raportul nr. 8572 din 19.08.2016 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, 

Evidenţă Funcţii Publice privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.1 3/28.01.2016 și 

Hotărârea nr.11/05/.08.2016 a consiliului de administrație al  Spitalului Județean de Urgență Tulcea; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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          În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2), lit. c), ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

ale art. 15 lit. b) si c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G nr. 56/2009, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13/28.01.2016, conform anexelor nr.1, 

2/1, 2/2 şi 2/3* la prezenta hotărâre. 

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

Județean de Urgență Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii 

Publice. 

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

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 31/7    

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale  

Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea   

aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 12/30.01.2015 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2016, legal constituită; 

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

8569 din 19.08.2016 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. 8570 din 19.08.2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Centrului Cultural ,,Jean Bart,, Tulcea aprobate prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr.12/30.01.2015; 

           Având în vedere  Hotărârea nr. 3 din 28.06.2016 a Consiliului de administrație al Centrului 

Cultural ,,Jean Bart” Tulcea și rapoartele 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 și art. 115, alin.(1), lit.c) 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 Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 12/30.01.2015, conform anexelor 

nr.1 şi 2* la prezenta hotărâre. 
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Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice şi Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

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

                  PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32/7 

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Marinov Teodosie 

Gabriel din funcția publică de  Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea  

 

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

constituită; 

Având în vedere  Nota de fundamentare nr. 8634 din 23 august 2016 a domnului preşedinte 

Teodorescu Horia şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții 

Publice nr. 8635 din 23 august  2016 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al 

domnului Marinov Teodosie Gabriel din funcția publică de Director general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului  Tulcea; 

Ținând cont de Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 492/19.08.2016 privind 

numirea domnului Marinov Teodosie Gabriel, pe perioadă determinată, pe durata mandatului 

președintelui Consiliului Județean Tulcea, în funcția de consilier la  compartimentul Cabinet Președinte 

din cadrul Consiliului Județean Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;  

     În conformitate cu prevederile: 

-art. 91, alin. (2) lit. e)  și art.104, alin.(3), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art.94, alin.(1), lit.b), art.95 alin.(4)  și art.92, alin. (1), (4) și (5) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art.5, alin.(2), (3) și (5) și art.6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-art.4 și art.5, alin.(1), lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  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 constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Marinov Teodosie 

Gabriel din funcţia publică de Director general la Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, ca urmare a încadrării la Cabinetul președintelui Consiliului Județean Tulcea, 

începând cu data de 01 septembrie 2016. 

        Art.2  Se numește doamna Ghergulescu Mirela Daniela, Șef Serviciul Resurse Umane, 

Salarizare, Relații cu Publicul pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 
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temporar vacante de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, începând cu data de 01 septembrie 2016 și  până la data încetării suspendării din funcția publică 

a titularului funcției publice. 

Art.3  Pentru activitatea exercitată cu caracter temporar la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în funcția publică de conducere de Director general, gradul II, 

clasa de salarizare 82, coeficient de ierarhizare 7,39, gradația 5, doamna Ghergulescu Mirela Daniela va 

fi salarizată cu un salariu de bază lunar de 4079 lei. 

Art.4 Pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar 

vacante de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, 

doamna Ghergulescu Mirela Daniela, îndeplinește calitatea de vicepreședinte al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului  Tulcea  și calitatea de membru în Colegiul director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, domnului Marinov Teodosie Gabriel, 

doamnei Ghergulescu Mirela Daniela, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 

Funcții Publice și Instituției Prefectului-Județul Tulcea. 

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

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

                      PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33/7 

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Adunarea Generală a  

“Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea  

 

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

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8632/23.08.2016 a domnului preşedinte Teodorescu Horia şi 

Raportul nr. 8633/23.08.2016 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Adunarea Generală a “Asociaţiei 

pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea; 

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 și art. 115 alin. (1), lit.c) 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 Simion Lucian Eduard să reprezinte interesele Judeţului Tulcea în  

Adunarea Generală a “Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea, în 

locul doamnei Marinescu Liliana. 

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

Simion Lucian Eduard, doamnei Marinescu Liliana, Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI 

Delta Dunării  Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 august 

2016, după cum urmează:  16 voturi „pentru”,  11 „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

                   PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 34/7 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului  

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  

S.C. CONFORT CLUB S.R.L. Niculiţel, judeţul Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2016, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/8629/23.08.2016, a d-lui vicepreşedinte George 

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/8630/23.08.2016, prin care se propune 

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

regulate speciale către  S.C. CONFORT CLUB S.R.L. Niculiţel, judeţul 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 şi art. 115 alin. (1), lit. c 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. CONFORT CLUB S.R.L. Niculiţel, judeţul Tulcea, 

conform Anexei nr.1* la prezenta hotărâre.  

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

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

Agenţia Tulcea şi S.C. CONFORT CLUB S.R.L. Niculiţel, judeţul Tulcea. 

  

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

2016, după cum urmează:  25 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

