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HOTĂRÂREA NR. 133 

privind aprobarea repartizării sumei 

reprezentând  20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 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 extraordinară din data de 10 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/11610/ 09.11.2015 a domnului preşedinte, 

Teodorescu Horia şi Raportul nr.III.1.1./11611/ 09.11.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2015; 

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

 În 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. 51 alin (1) lit. c), d) și alin. 

(4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/ 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare şi ale art. 91 alin.(3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă repartizarea sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 

2015, conform anexei nr. 1*. 

 Art. 2 – Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe anul 2015, conform anexei nr. 2*. 

 Art. 3 –   Anexele nr. 1 și 2* 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, precum şi consiliilor locale enumerate în anexe. 

 

Hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 10 noiembrie 2015, după cum 

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

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR.134 

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 10 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 11608/ 09.11.2015 a domnului Horia 

TEODORESCU, președinte şi Raportul nr. III.1.1/ 11609/ 09.11.2015 al Direcţiei Economice Buget 
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Finanţe şi Administrativ privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea pe anul 2015; 

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) 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 326.478 mii lei la suma de 337.346 mii lei şi la cheltuieli de la suma 329.914 mii lei la 

suma de 340.782 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 lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2015, 

conform anexei nr. 3. 

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

 Art. 4- 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 extraordinară din data de 10 noiembrie 2015, după cum 

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

 

                     PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 135 

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 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/12188/20.11.2015 a domnului Horia Teodorescu, 

președinte şi Raportul nr. III.1.1/12189/20.11.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

pe anul 2015; 

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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
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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 337.346 mii lei la suma de 338.018 mii lei şi la cheltuieli de la suma 340.782 mii lei la 

suma de 343.487 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 5.469,00 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

 Art. 2 - 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. 3*. 

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

 Art. 4 - 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 27 

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

         PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 136 

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 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12488/ 26.11.2015 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

Strat şi Raportul nr. 12489/2420/26.11.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ 

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; 
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 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; 

 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 și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2015, la venituri de la suma de 69.937,0  mii lei la suma de 70.054,0 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 69.937,0  mii lei la suma de 70.054,0 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. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 137 

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 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 12190/20.11.2015 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 12191/ 24821/20.11.2015 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. 22/ 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

  

Art. 1 (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2015, la venituri de la 79.346 mii lei la 82.352 mii lei şi la cheltuieli de la 

81.104 mii lei la 84.110 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 27 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 138 

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 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/12192/20 noiembrie 2015 a domnului 

TEODORESCU Horia, președinte şi Raportul comun nr. III.1.1/12193/35377/20 noiembrie 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 alocații bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 59.927 mii lei la suma de 
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60.240 mii lei şi la cheltuieli  de la suma de 59.927 mii lei la suma de 60.240 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 27 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 139 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale  

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea,  

pentru anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită; 

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

nr. 10466/12.10.2015 şi Raportul Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat sub nr. 

10467/12.10.2015, prin care se propune stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome  AEROPORTUL “DELTA 

DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2016; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin (3), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 283 alin. (1) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 30 din Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, pentru anul 

2016, conform Anexelor nr. 1a şi 1b*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele şi tarifele reprezentând venituri proprii ale instituţiilor publice 

subordonate, pentru anul 2016, conform Anexelor nr. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, şi 7*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă tarifele reprezentând venituri proprii ale Regiei Autonome AEROPORTUL 

“DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2016, conform Anexei nr. 8*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Se aprobă nivelul majorării de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă 

de către debitori a obligaţiilor de plată rezultate din raporturile juridice contractuale ale Consiliului 

Judeţean Tulcea, altele decât cele provenite din contractele de concesiune, pentru terenurile din 
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Amenajările Agricole şi Piscicole din Delta Dunării,  în procent de 2 % din cuantumul obligaţiilor 

neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

       (2) Pentru contractele de concesiune încheiate anterior intrării în vigoare  a Hotărârii 

Consiliului judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei – cadru pentru concesionarea 

terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării, şi care nu au prevăzute nivelul majorărilor de 

întârziere pentru neplata la termen a redevenţei, cuantumul majorărilor este în procent de 2 % din 

cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 Art. 5. Se aprobă nivelul penalităţilor de întârziere pentru neîndeplinirea la termenul de scadenţă 

de către contractanţi a obligaţiilor nonfinanciare rezultate din raporturile juridice contractuale ale 

Consiliului Judeţean Tulcea, altele decât contractele de concesiune pentru terenurile din Amenajările 

Agricole şi Piscicole din Delta Dunării,  în procent de 2 % din valoarea contractului, calculată pentru 

fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 

data îndeplinirii obligaţiei inclusiv. 

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

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Turism şi Mijloace de Transport,  

Biroului Venituri, Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna”, Institutului de Cercetări Eco - Muzeale, Direcţiei 

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, Camerei 

Agricole Judeţene Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Regiei Autonome AEROPORTUL 

“DELTA DUNĂRII” TULCEA şi va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului 

Tulcea şi pe pagina web a instituţiei, www.cjtulcea.ro. 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 140 

 privind aprobarea Master Planului pentru judeţul Tulcea  

pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 10751/16.10.2015 a domnului Horia Teodorescu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 10752/16.10.2015 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor privind aprobarea Master Planului pentru judeţul Tulcea pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 

Având în vedere Raportul  de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) şi lit. „b”, alin. (3) lit. „d” şi ale 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 Master Planul pentru judeţul Tulcea pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor.   

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, 5 „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 141 

privind transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Tulcea din 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea  

în administrarea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 12346/25.11.2015, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

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

înregistrat sub nr. 12347/25.11.2015 prin care se propune transmiterea unor imobile aparţinând 

domeniului public şi privat al Judeţului Tulcea din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea în 

administrarea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina; 

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 unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului 

Tulcea din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea în administrarea Regiei Autonome Administraţia 

Zonei Libere Sulina, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2*  la prezenta 

hotărâre. 

Art 2. Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Sulina va prelua drepturile şi obligaţiile 

rezultate din contractele încheiate cu privire la bunurile imobile transmise conform art. 1. 

Art.3. Predarea – primirea imobilelor 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 27 noiembrie 

2015, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA  NR. 142 

privind transmiterea unui teren  aparţinând domeniului public  

al Judeţului Tulcea  în administrarea  Orașului Sulina 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. 12242/23.11.2015, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, 

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

înregistrat sub nr. 12243/23.11.2015 prin care se propune transmiterea unui teren  aparţinând domeniului 

public al Judeţului Tulcea în administrarea  Orașului Sulina; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând adresa Primăriei Orașului Sulina nr.6434/19.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean 

Tulcea sub nr.10850/20.10.2015; 

  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 revocă dreptul de administrare al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina 

asupra unei suprafețe de teren de 2 000 mp identificat conform Anexelor nr.1 și nr.2* la prezenta 

hotărâre.  

Art 2. Se aprobă transmiterea în administrarea Orașului Sulina a terenului identificat conform 

anexelor nr.1 și nr.2* în vederea realizării obiectivului de investiții “Casă de cultură cu Sală de 

spectacole, oraș Sulina”. 

Art.3 În cazul  în care nu se respectă destinația imobilului, prevăzută la art.2, dreptul de administrare 

constituit încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Tulcea. 

Art.4. Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate.  

Art.5. 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, Orașului Sulina precum şi tuturor celor interesaţi. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 143 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 167/20.12.2013 privind atribuirea 

licenţelor de traseu pentru transportul rutier public judeţean de persoane realizat prin curse 

regulate cuprinse în Programul judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2./12116 /19.11.2015 a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

Boiangiu şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1./12117/19.11.2015, prin 

care se propune completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 167/20.12.2013  privind 

atribuirea licenţelor de traseu  pentru transportul rutier public judeţean de persoane realizat prin curse 

regulate cuprinse în Programului judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Propunerea Comisiei Paritare nr. 11220 /29.10.2015; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin. (1) lit. p, şi art. 37 alin. (10) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 19 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 licenţei de traseu pentru transportul rutier public judeţean de 

persoane realizat prin curse regulate cuprinsă în Programul judeţean de transport pentru perioada 

01.05.2013 - 30.06.2019, conform Anexei* la prezenta hotărâre. 

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

Compartimentului Autoritatea Judeţeană  de  Autorizare  Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  

-  Agenţia Tulcea şi S.C. UNICAT CONF SRL Tulcea. 

 

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

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

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 144 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/5/2008  

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, cu modificările ulterioare 
 

           Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită;  

           Având în vedere Nota de fundamentare nr. II/12173/19.11.2015 a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea - domnul Horia Teodorescu şi Raportul nr. II.l./12174/19.11.2015 al Direcţiei Urbanism 

și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.13/5/2008, cu modificările ulterioare; 

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

          În conformitate cu prevederile art. 37 alin.(3)  si alin.(4) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin.(1), 

lit.f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare,      

 

                                                               h o t ă r ă ş t e:     

 

           Art. 1 - Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.13/5/2008, cu 

modificările ulterioare, conform Anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2 – Serviciul Administrație Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, membrilor comisiei şi instituţiilor enumerate in Anexă.  

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145    

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale  

Camerei Agricole Judeţene Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului  

Judeţean Tulcea nr.15 din 30 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015,  legal constituită; 

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

nr.12.084 din 18.11.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. 12.085 din 18.11.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Camerei Agricole Judeţene Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.15 din 30 

ianuarie 2015, cu modificările ulterioare; 

         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,  



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 11/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   14 

 

 

precum şi prevederile  OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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 şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene 

Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15 din 30.01.2015, cu modificările 

ulterioare, conform anexelor nr.1 şi 2* din prezenta hotărâre. 

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice şi Camerei Agricole Judeţene 

Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 146     

privind modificarea statului de funcţii al  Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/30.01.2015, 

cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită; 

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

12.081 din 18.11.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr.12.082 din 18.11.2015 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei 

Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă   a  Persoanelor Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr.13/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

         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, 

precum şi prevederile  OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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 modificarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.13/30.01.2015,  cu 

modificările ulterioare, conform anexei* la  prezenta hotărâre. 

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

Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă  Persoanelor Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 147 

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 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 12196/ 20 noiembrie 2015 a domnului preşedinte,  

Horia TEODORESCU  şi Raportul comun nr. III.1.1/12197/ 6787/ 20 noiembrie 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 al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion” pe anul 2015, la venituri de la suma de 5.783 mii lei la suma de 6.348 

mii lei şi la cheltuieli de la suma de 6.525 mii lei la suma de 7.090 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 

1a*, ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

- (2) Deficitul sectiunii de functionare in suma de 742 mii lei se finanteaza din 

excedentul anilor precedenti. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 148 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 12194/ 20.11.2015 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU  şi Raportul nr. III.1.1/  12195/ 20.11.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2015; 

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

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. „b” 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 rectificarea bugetului Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Tulcea pe anul 2015, la venituri  520 mii lei şi la cheltuieli 520 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 şi 1a*.  

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 1a*, face 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 Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

             PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 149 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și  

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  

„Reabilitare clădire Centru Militar Județean Tulcea, str. Libertății nr. 82B” 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12300 din 24.11.2015 a președintelui Consiliului 

Județean Tulcea, domnul Horia TEODORESCU, precum și Raportul Direcției Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor nr. 12301 din 24.11.2015, prin care se propune aprobarea 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Reabilitare clădire Centru Militar Județean Tulcea, str. Libertății nr. 82B ”; 

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

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

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006, 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorilor tehnico - 

economici pentru realizarea obiectivului „Reabilitare clădire Centru Militar Județean Tulcea, str. 

Libertății nr. 82B”, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Direcției Economice Buget Finanțe și 

Administrativ. 

 

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

noiembrie 2015, după cum urmează: 16 voturi „pentru”, 11 „abțineri” , - 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

