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 HOTĂRÂREA NR. 90 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu  

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8656/ 21.08.215 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 8657/ 21.08.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea 

pe anul 2015; 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015, 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 2015, la venituri 

de la suma de 304.221 mii lei la suma de 316.835 mii lei şi la cheltuieli de la suma 310.001 mii lei la 

suma de 324.798 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. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 7.963,00 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 
 

 Art. 2 - Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificată pe 

anul 2015 şi a creditelor de angajament pe anii 2016 - 2018, conform anexelor nr. 3 şi 3a* şi lista 

lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2015, conform anexei nr. 4*. 

 

 Art. 3 - Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea rectificată pe anul 2015, conform anexei nr. 5*. 

 

 Art. 4 – 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 2015, conform anexei nr. 6*. 

 

 Art. 5 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5 și 6* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 6 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea. 

 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 91 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8663/ 21 august 2015 a domnului vicepreşedinte 

Vasile STRAT  şi Raportul comun nr. 8664/ 16774/ 21 august 2015 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenta Tulcea, privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenta Tulcea, pe anul 2015; 

 Conform Hotărârii  Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tulcea nr. 18/ 

2015; 

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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015; 

 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 și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2015, la venituri de la 68.753 mii lei la 69.953 mii lei şi la cheltuieli de la 

70.511 mii lei la 71.711 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b* și Lista cheltuielilor de capital finanţate 

din bugetul de venituri şi cheltuieli ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea,  rectificata pe anul 2015 

și a creditelor de angajament pe anul 2016 conform anexei nr. 2*,  care fac parte integrantă din prezenta.  

 

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 1.758,00 mii lei se finanţează din 

excedentul anilor precedenţi.  

 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe si Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Tulcea şi Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 
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 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă” 

 

                     PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8617/ 20 august 2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile STRAT  şi Raportul comun nr. III.1.1/ 8618/ 4663/ 20 august 2015 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și 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 2015; 

 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. 186/ 2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015; 

 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 de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii 

și subvenții al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015, la 

venituri de la suma de 5.123 mii lei la suma de 5.523 mii lei şi la cheltuieli de la suma de  5.865 mii lei 

la suma de 6.265 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a*, iar lista cheltuielilor de capital conform anexei 

nr. 1b.  

(2) Deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 742 mii lei se finanţează din excedentul 

anilor precedenţi. 

 Art. 2 - Anexele  nr. 1, 1a şi 1b* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi Institutului de Cercetări Eco- Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea. 

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă” 

 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 93 

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8649/ 21.08.2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile Strat  şi Raportul comun nr. III.1.1./ 8650/ 1960/ 21.08.2015 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și R.A. Aeroportul „Delta Dunării”Tulcea, privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2015; 

 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. 186/ 2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2015; 

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

pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, 

de interes local; 

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 şi O.M.F. nr. 2032 / 2013 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 bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2015, la venituri de la suma de 3.558,0  mii lei la suma de 69.587,0 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 3.558,0  mii lei la suma de 69.587,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3* și 
4*, 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 şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

 

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă” 

 

 

                  PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 94 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene 

Tulcea, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8651/ 21 august 2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/  8652/ 21 august 2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole 

Judeţene Tulcea, pe anul 2015; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a 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. 186/ 2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015 și O.G. 

nr. 20/ 2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015; 

 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 și cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene 

Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 436 mii lei la suma de 540 mii lei şi la cheltuieli de la 

suma de 436 mii lei la suma de 540 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a*. 

 

 Art. 2 – Anexele  nr. 1 și 1a* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

Tulcea şi Camerei Agricole Judeţene Tulcea. 

 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 95      

privind modificarea organigramei  și a statului de funcții ale aparatului de 

 specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea 

 nr. 169/15.12.2014, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015,  legal 

constituită; 

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

8.628  din 20.08.2015 şi  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/ 8.629 din 20.08.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobate prin Hotărârea 

nr.169/15.12.2014, cu modificările ulterioare; 

         Având în vedere avizul comisiei de specialitate a 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 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,  

republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014, 

prin transformarea unor posturi în structura acestuia, conform anexelor nr.1 şi 2* la prezenta hotărâre.                  

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

Naționale a Funcționarilor Publici, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice  în vederea ducerii la îndeplinire.  

 Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 96 

privind aprobarea  Documentatiei  de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI)  şi a indicatorilor 

tehnico-economici  pentru  obiectivul  ,, Construirea drumurilor de acces  la investitii ( Mihai 

Bravu, Sulina si Nufaru) din cadrul proiectului ,, Sistemul de Management Integrat al Deseurilor 

din judetul Tulcea” 

Consiliul Judeţean Tulcea , întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.08.2015, legal constituită ; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8860 din 28.08.2015 a preşedintelui Consiliului 

Judetean Tulcea, domnul Horia TEODORESCU, precum si Raportul Directiei Investitii, Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor nr. 8859 din 28.08.2015, prin care se propune aprobarea 

Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru 
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obiectivul ,,Construirea drumurilor de acces la investitii (Mihai Bravu, Sulina si Nufaru) din cadrul 

proiectului ,,Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Tulcea”; 

 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea; 

Conform prevederilor art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare, şi ale art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificarile si completarile ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă Documentatiei  de Avizare a lucrarilor de interventie (DALI) şi  indicatorii 

tehnico-economici  pentru  obiectivul ,,Construirea drumurilor de acces la investitii (Mihai Bravu, 

Sulina si Nufaru) din cadrul proiectului ,,Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul 

Tulcea” conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 2 Se aproba realizarea investitiei pentru Drumul  de acces la Depozitul conform de deșeuri 

Mihai Bravu si a Drumul  de acces la dana de acostare Nufăru  in cadrul proiectului „Sistemul de 

Management Integrat al Deseurilor din judetul Tulcea”. 

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

Investitii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor şi Directiei Economice Buget Finante si 

Administrativ . 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 129/30 septembrie 2014 , privind  

aprobarea cotizației anuale pentru  „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de 

Deseuri Menajere”  Tulcea,  cu modificarile ulterioare 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2015, legal constituită; 

  Văzând Nota de fundamentare nr. 8666/ 21.08.2015 a domnului Horia Teodorescu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul comun nr. 8667/ 21.08.2015   al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ şi al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor privind 

aprobarea cotizației anuale „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri 

Menajere”  Tulcea; 

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

Tulcea; 

Conform prevederilor art. 11, alin. (1) şi (2) şi ale art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 9 din Legea nr. 

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

46 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare ale art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/ 2006  privind finanţele 
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publice locale, cu modificările si completările ulterioare  şi ale art. 8 lit. „a” al Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 35/6/2012 privind participarea judeţului Tulcea la constituirea 

"Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere" Tulcea; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul cotizației anuale  datorată de către Consiliul Județean Tulcea  

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere”  Tulcea, în sumă de 

250.000 lei. 

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea. 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

. 

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 98 

privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 

comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 8662/ 21.08.2014 a domnului vicepreşedinte, 

Strat VASILE şi Raportul comun nr. 8663/ 20.01.2014 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 
Administrativ și Direcției de Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor privind aprobarea 

repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe 

unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2015; 

 Văzând raportului de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) litera „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu  prevederile art. 82 alin. (4) din Ordonanța 

Guvernului nr. 20/ 2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, Hotărârea de Guvern nr. 

638/ 2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale 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 : 
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 Art. 1 – Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe anul 2015 la bugetul propriu al Județului Tulcea conform anexei nr. 1*, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și 
Managementul Proiectelor și Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea. 

 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  28 august 

2015, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”.. 
 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

http://https:%20www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx
http://https:%20www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx

