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HOTĂRÂREA NR. 108 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/10516/12.10.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 10517/ 12.10.2015 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 316.835 mii lei la suma de 316.897 mii lei şi la cheltuieli de la suma 324.798 mii lei la 

suma de 324.860 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 - 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 şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 109 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/10488/ 12 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul comun nr. III.1.1/ 10489/ 30360/ 12 octombrie 2015 al 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea, privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015; 

 Văzând raportul de avizare a 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 „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 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 din alocatii bugetare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 57.303 mii lei la suma de 

59.303 mii lei şi la cheltuieli  de la suma de 57.303 mii lei la suma de 59.303 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 şi 1a.  

 Art.2 (1) - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din venituri proprii a 

Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015de la 1.191 mii lei 

la venituri la suma de 1.278 mii lei si la cheltuieli de la suma de 1.491 mii lei la suma de 1.578 mii lei.  

           (2) – Deficitul in suma de 300 mii lei al Sectiunii de functionare al bugetului de venituri si 

cheltuieli finantat din venituri proprii, se finanteaza din excedentul anilor precedenti. 

 Art. 3 – Anexele  nr. 1, 1a și 2 si 2 a* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi D.G.A.S.P.C. Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 110 

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 extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal 

constituită; 
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 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 10486/ 12 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul comun nr. III.1.1/10487/ 5750/ 12 octombrie 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 raportul de avizare al Comisiei 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; 

 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 5.523 mii lei la suma de 5.783 mii lei şi la cheltuieli de la suma de  6.265 mii lei 

la suma de 6.525 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. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

         PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 111 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 10484/ 12 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/10485/ 12 octombrie 2015 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului 

Cultural Jean Bart, pe anul 2015; 

 Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a 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), litera „a” din 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 1.664 mii lei la suma de 1.674 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de  1.664 mii lei la suma de 1.674 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a*, şi lista 

programelor şi proiectelor culturale conform anexei 2*. 

 Art. 2– Anexele  nr. 1, 1a, 2* 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 Centrului Cultural Jean Bart Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                  PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 112 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 10519/ 12.10.2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile Strat  şi Raportul comun nr. III.1.1./ 10520/ 2420/ 12.10.2015 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 raportul de avizare al Comisiei 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 aprobarea bugetului de stat pe anul 

2015; 

           Ținând cont de prevederile art. 2 si art. 7 din Ordonanța 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; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 10/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   7 

 

 

 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 69.587,0  mii lei la suma de 69.937 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 69.587,0  mii lei la suma de 69.937,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2 și 

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 şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 113      

privind creşterea salarială de 12% pentru personalul angajat în aparatul de 

 specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi în instituţiile subordonate acestuia 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 octombrie 2015,  legal 

constituită; 

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

10481 din 12.10.2015 şi  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/10482 din 12.10.2015 privind creşterea salarială de 12% pentru personalul 

angajat în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi în instituţiile subordonate acestuia; 

         Având în vedere avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

         În conformitate cu prevederile art.1 alin.(5^2),  din Ordonanţă de Urgenţă   nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile ART.VI 

pct.1.din Ordonanţă de Urgenţă   nr. 41/2015 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 

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, începând cu 01 octombrie 2015, creşterea salarială de 12% pentru personalul 

angajat în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi în următoarele instituţii publice 

subordonate acestuia: 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

- Direcţia Publică Comunitară Județeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea; 

- Camera Agricolă Județeană Tulcea; 

- Institutul de Cercetări Eco - Muzeale ,,Gavrilă Simion” Tulcea; 

- Biblioteca Judeţeană ,,Panait Cerna” Tulcea; 

- Centrul Cultural ,,Jean Bart” Tulcea. 
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Art. 2 Ordonatorii de credite vor emite personalului din instituţiile de la art. 1, dispoziţii/decizii 

individuale pentru stabilirea salariilor de bază/indemnizaţiilor şi a sporurilor care nu fac parte, potrivit 

legii, din salariul de bază de care beneficiază, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această 

destinaţie în bugetul propriu. 

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

Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi instituţiilor enumerate la art.1 din prezenta 

hotărâre,  în vederea ducerii la îndeplinire.  

    

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 114 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din municipiul Tulcea,  

str. Mircea Vodă nr. 67A către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.10.2015, legal 

constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 10476/12.10.2015, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

înregistrat sub nr. 10477/12.10.2015 prin care se propune darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate 

în imobilul din municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 67A către Unitatea Administrativ-Teritorială 

Municipiul Tulcea; 

Văzând adresa U.A.T. Municipiul Tulcea nr. P114/21.09.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Tulcea sub nr. 9780/22.09.2015; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 874, alin. (1) şi 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, şi ale art. 124 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 darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, către Unitatea Administrativ-

Teritorială Municipiul Tulcea, a spaţiilor situate în imobilul din municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 

67A, identificate conform anexelor nr. 1 şi nr. 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2 Destinaţia spaţiilor prevăzute la art. 1 va fi pentru desfăşurarea activităţii Ansamblului 

Artistic „Baladele Deltei”. 

Art. 3 Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere pentru spaţiile identificate conform art. 1 din 

prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea.  

Art. 4 Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate 

publică sau prin actul de revocare emis de Consiliul Judeţean Tulcea. 
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Art. 5 Predarea – primirea spaţiilor se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile 

interesate. 

Art. 6 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 

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

Public, Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

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

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 115 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/11187/ 28 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte, Vasile STRAT şi Raportul comun nr. III.1.1/ 11188/ 32475/ 26 octombrie 2015 al 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea, privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015; 

 Văzând raportele de avizare ale Comisiei de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

19 alin (1) litera „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 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 din alocatii bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 59.303 mii lei la suma de 

59.927 mii lei şi la cheltuieli  de la suma de 59.303 mii lei la suma de 59.927 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 şi 1a*, 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, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 16 voturi „pentru”, 9 „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 116 

privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de 

învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/11189/28.10.2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 11190/28.10.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ 

special din subordinea Consiliului Judeţean 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 - Se aprobă bugetul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea 

pe anul 2015, la venituri de la 2.098 mii lei la 2.125 mii lei şi la cheltuieli 2.098 mii lei la 2.125 mii lei 

conform anexelor nr. 1 şi 1a* și lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, conform 

anexei nr. 1b*. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2015,  la venituri 

de la 2.558 mii lei la 2.913 şi la cheltuieli de la 2.558 mii lei la 2.913 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2 

a*. 

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

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

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

Tulcea şi instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 

2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 117 

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 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 10947/ 21 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte Vasile STRAT şi Raportul comun nr. 10948/ 22174/ 21 octombrie 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; 
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 Conform Hotărârii  Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tulcea nr. 20/ 

2015; 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a 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 (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2015, la venituri de la 69.953 mii lei la 79.346 mii lei şi la cheltuieli de la 

71.711 mii lei la 81.104 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b* care fac parte integrantă din prezenta. 

   (2) Se aproba 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 face 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. 

  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 118 

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

nr. 110/15.10.2015 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 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/10931/21 octombrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul comun nr. III.1.1/10932/ 6084/ 21 octombrie 2015 al 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, privind aprobarea modificarii Anexei nr.1b la Hotararea Consiliului Judetean Tulcea 

nr.110/15.10.2015 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 Comisiei 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 
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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 modificarea Listei cheltuielilor de capital cu finantare din alocatii bugetare 

a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea, pe anul 2015, conform anexei nr. 1* la prezenta hotarare. 

 

 Art. 2 - 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. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  119 

privind majorarea contribuției financiare  

a  UAT Județ Tulcea către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită;  

Văzând Nota de Fundamentare nr. 11038/23.10.2015 a domnului preşedinte ing. Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 11039/23.10.2015 al Directiei Economice Buget Finanțe și 

Administrativ și Biroului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului, prin care 

se propune alocarea unei sume privind majorarea contribuției financiare a UAT Județul Tulcea către 

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunarii , în valoare de 210 mii lei/ anul 

2015.  

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate Consiliului Judetean Tulcea;  

Conform prevederilor art.12, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare si  ale art.46 alin.(1) lit.,,f” din Ordonanta 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundații, cu modificările si completarile 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 alocarea sumei de 210 mii lei pentru majorarea contribuției financiare a UAT 

Județul Tulcea către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunarii.  
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Art.2 Serviciul Administratie Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe şi Administrativ și Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI 

Delta Dunării 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 120 

privind aprobarea contribuției financiare  

a  UAT Județ Tulcea către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită;  

Văzând Nota de Fundamentare nr. 11018/23.10.2015 a domnului preşedinte ing. Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 11019/ 23.10.2015 al Directiei Economice Buget Finanțe și 

Administrativ și Biroului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului, prin care 

se propune aprobarea contribuției financiare a UAT Județul Tulcea către Asociația de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Tulcea, în valoare de 175 mii lei/ anul 2015.  

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Tulcea;  

Conform prevederilor art.12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 46 alin. (1) lit. ,,f” din Ordonanta 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 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 alocarea sumei de 175 mii lei pentru  contribuția financiară a UAT Județul 

Tulcea către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea.  

Art.2 Serviciul Administratie Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe şi Administrativ și Asociației de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 121 

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 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 11191/ 28.10.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 11192/ 28.10.2015 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 316.897 mii lei la suma de 326.478 mii lei şi la cheltuieli de la suma 324.860 mii lei la 

suma de 329.914 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 3.436,00 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 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. 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 şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 122 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, 

alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului vicepreşedinte Strat Vasile cu nr.  9670/18.09.2015 şi 

Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 9671/18.09.2015 prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, alocarea şi acordare bursei speciale 

de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Conform art. 91 (5), lit. a, pct.1 si 5  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 

privind instituirea, alocarea si acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: „Se aprobă acordarea a 20 

(douăzeci) de burse speciale de merit pentru elevii/studenții din unitățile de învățământ, dintre care 9 

cu domiciliul din municipiu și 11 cu domiciliul din județ, în cuantum de 400 lei lunar, pe perioada 

anului școlar. În situația în care nu se completează numărul de burse se organizează o noua selecție 

în termen de 30 zile.” 

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

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

Proiectelor. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, 2 „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR . 123 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

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

Tulcea şi  S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită: 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/10878/20.10.2015, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

Boiangiu şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/10879/20.10.2015, prin 
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care se propune atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

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

MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate al 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. VALMAR AUTOTRANS S.R.L Tulcea, conform 

Anexei nr. 1* la prezenta hotărâre.  

Art. 2 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. judeţul Tulcea, conform 

Anexei nr. 2* la prezenta hotărâre.  

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

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

Agenţia Tulcea, S.C. VALMAR AUTOTRANS S.R.L. Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY S.R.L. 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 124 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2015 – 2016 

pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea“ 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015 legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a d-lui vicepreşedinte Vasile STRAT, înregistrată sub nr. 

10809 din 19.10.2015 şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

înregistrat sub nr. 10810 din 19.10.2015 prin care se  propune aprobarea „Planului operativ de acţiune pe 

timpul iernii 2015 – 2016 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea“; 

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

În baza prevederilor art. 40, alin (1) din Ordonanţa  Guvernului nr. 43/1997 privind  regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 289/2170/2013 pentru 
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aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 

publice ” indicativ AND nr. 525-2013, 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 „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2015 – 2016 pe drumurile judeţene 

din judeţul Tulcea“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, societăților comerciale contractante a lucrărilor 

de întreţinere drumuri judeţene pentru zonele EST şi  VEST, precum şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 125 

pentru aprobarea participării Judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea,  

ca membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri S.A. 

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 10942/21.10.2015, a domnului preşedinte Horia Teodorescu,  

şi Raportul  Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe, Managementul Proiectelor nr. 10943/21.10.2015, 

pentru aprobarea participării Judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, ca membru afiliat al 

Bursei Române de Mărfuri S.A.; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri;  

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 aprobă participarea Judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, ca membru 

afiliat al Bursei Române de Mărfuri S.A. 

           Art. 2. Se desemnează d-l Mihai Nicu – Director executiv al Direcţiei Investiţii Fonduri Externe 

şi Managementul Proiectelor, să semneze contractul de colaborare cu Bursa Româna de Mărfuri S.A. şi 

să reprezinte Consiliul Judeţean Tulcea în relaţiile contractuale ce derivă din calitatea de membru afiliat. 

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

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

Administrativ și Bursei Române de Mărfuri S.A. 

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

            PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 126 

privind aprobarea constituirii asocierii bursiere între Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean 

Tulcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea şi Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea achiziţionării de energie 

electrica prin intermediul  Bursei Romane de Mărfuri S.A.  

   

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

          Văzând Nota de fundamentare nr. 10944/21.10.2015, a domnului preşedinte Horia Teodorescu,  şi 

Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe, Managementul Proiectelor nr. 10945/21.10.2015, privind 

aprobarea constituirii asocierii bursiere între Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Centrul 

Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea achiziţionării de energie electrica prin intermediul  Bursei 

Romane de Mărfuri S.A. ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, Legea energiei electrice si a gazelor naturale, 

cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri; 

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 aprobă constituirea asocierii bursiere între Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean 

Tulcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea şi Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea achiziţionării de energie electrica prin 

intermediul  Bursei Romane de Mărfuri S.A.  

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

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

Administrativ si Bursei Romane de Mărfuri S.A. 

   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

            PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 127    

privind modificarea statului de funcţii al  

Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 9/30.01.2015 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

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

10962 din 22.10.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/ 10963 din 22.10.2015 privind aprobarea statului de funcţii al Institutului de 

Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea aprobat  prin Hotărârea nr. 9/30.01.2015; 
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             Văzând Hotărârea nr. 14/19.10.2015 a Consiliului de Administraţie a Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea privind modificarea statului de funcţii; 

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

            În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art.104 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

   

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion“ Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9 din 30.01.2015,  conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice şi Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 128 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 11264/30.10.2015 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 

11265/30.10.2015 prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/22.07.2015  şi ale 

art. 91 alin. 1, lit. f) din Legea  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e 
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Art.1 Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin includerea unor noi poziţii cu nr. 313 - nr. 316, conform 

datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

Public, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

              PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 129 

privind transmiterea în administrarea  

Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina  a imobilului „Sală Polivalentă” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 11266/30.10.2015, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

înregistrat sub nr. 11267/30.10.2015 prin care se propune transmiterea în administrarea Regiei 

Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina a imobilului „Sală Polivalentă”; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu dispoziţiile art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, ale art. 91, alin. (4), lit. a) şi art. 123 alin. (1) 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 transmiterea în administrarea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina 

a imobilului „Sală Polivalentă”, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art 2. Administrarea imobilului „Sală Polivalentă” se va realiza de către Regia Autonomă 

Administraţia Zonei Libere Sulina cu respectarea condiţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

598/22.07.2015.   

Art.3. Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate.  

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

Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 

2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA  NR. 130 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei 

Autonome “Administraţia Zonei Libere Sulina”aprobat  prin  

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 27/6/2012  
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 11268/30.10.2015, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice  şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 

11269/30.10.2015 prin care se propune  modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Sulina”aprobat  prin Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea  nr. 27/6/2012;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (2), lit. c) şi ale art. 104, alin. (2), lit. a), din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art 3. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Regiei Autonome “Administraţia Zonei Libere Sulina”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea  nr. 27/6/2012, după cum urmează: 

La CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE, articolul 5 se completează cu un nou alineat 

având următorul cuprins: 

- „administrarea bunurilor din domeniul public și privat” 

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

Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Regiei Autonome 

Administraţia Zonei Libere Sulina, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

            PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 131  

pentru modificarea  organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome 

„Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea 

 Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2015 

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 11270/30.10.2015, şi Raportul comun al Serviciului Resurse 
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Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice  şi al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 11271/30.10.2015 prin care se propune  modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.14/2015;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  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 şi 

ale art. 173 din Codul Muncii, aprobat prin Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome 

„Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2015, 

conform  Anexelor  nr. 1 şi nr. 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public, Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina, precum şi tuturor celor 

interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 132 

privind aprobarea unui ajutor social de urgenţă 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 11310/ 30.10.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 11311/ 30.10.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea unui ajutor social de urgență; 

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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) și Anexei nr. 2, pct. 10, lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) litera „a” și alin. (5) 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 acordarea unui ajutor social de urgență în sumă de 10.000 lei doamnei Bereza 

Camelia pentru acoperirea unor cheltuieli pentru înlăturarea efectelor incendiului. 
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Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ şi persoanelor interesate. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2015, după cum urmează: 25 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 

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

