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HOTĂRÂREA NR. 150 

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 9 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12834/8.12.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul comun nr. 12835/8.12.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 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 338.018 mii lei la suma de 341.676 mii lei şi la cheltuieli de la suma 343.487 mii lei la 

suma de 359.035 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 17.359,00 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. 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   3 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

decembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 151 

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 9 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12836/ 08.12.2015 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

Strat  şi Raportul comun nr. 12837/ 12772/ 08.12.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării Tulcea privind aprobarea rectificării 

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

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 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; 

 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, modificat în structură, la venituri suma de 70.054,0 mii lei şi la 

cheltuieli suma de 70.054,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Sumele ce vor fi rambursate din fonduri externe și contribuție de la bugetul de stat în 

cadrul proiectului Modernizare suprafete de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare/debarcare 

pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea, vor fi restituite bugetului local. 

 Art. 3 – 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. 
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 Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

decembrie 2015, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 152 

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 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13227/15.12.2015 a domnului Vasile STRAT, 

președinte şi Raportul nr. 13228/15.12.2015 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 341.676 mii lei la suma de 343.290 mii lei şi la cheltuieli de la suma 359.035 mii lei la 

suma de 359.690 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 16.400,00 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. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                          Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  153  

privind  aprobarea rectificării bugetului creditelor interne al Judeţului Tulcea,  

pe anul 2015 și estimări pe anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

    a) Nota de fundamentare nr. 13065/11.12.2015 a domnului Strat Vasile vicepreședinte al 

Consiliului Județean Tulcea; 

b) Raportul comun nr. 13066/11.12.2015 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ 

și al Direcției de Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor,   privind  aprobarea bugetului 

creditelor interne al Judeţului Tulcea, pe anul 2015 și estimări pe anul 2016 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19 si art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 9/ 

2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 

 În baza Raportului comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea, 

Conform Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 112/ 29 august 2014 privind aprobarea 

contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei, a Hotărârii nr. 4214, 

adoptata de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, in data de 22 iulie 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 ș t e:  

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea Bugetul Creditelor Interne al Județului Tulcea pentru anul 2015 și 

estimări pentru anul 2016, conform anexei nr. 1, precum și Lista proiectelor finanțate din  credite interne pe 

anul 2015 si estimări pentru anul 2016 conform anexei nr. 2, care fac  parte integrantă din prezenta hotarare: 

  Art. 2. - 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 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 154 

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 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 13060 11.12.2015 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 13061/ 26300/ 11.12.2015 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. 24/ 

2015; 

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

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. „b” si alin.(2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin (3), lit. „a” din 

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

ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

  

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

Urgenţă Tulcea pe anul 2015, la venituri de la 82.352 mii lei la 83.908 mii lei şi la cheltuieli de la 

84.110 mii lei la 85.666 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b care fac parte integrantă din prezenta. 

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

excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea şi Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 155 

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 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13062/ 11.12.2015 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

Strat  şi Raportul comun nr. 13063/ 3170/ 11.12.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 
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Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării Tulcea privind aprobarea rectificării 

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

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 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; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

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

70.254,0 mii lei şi la cheltuieli suma de la 70.054,0 mii lei la suma de 70.254,0 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 ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 156 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 13067 din 11 decembrie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile Strat  şi Raportul comun nr. III.1.1./ 13068/ 12682 din 11 decembrie 2015 al 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și R.A. Zona Liberă Sulina, privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, 

pe anul 2015; 
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 Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 

Sulina nr. 318/ 20.11.2015; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2015; 

           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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome 

Administrația Zonei Libere Sulina pe total an 2015, la venituri suma de 3.579,0 mii şi la cheltuieli 

suma de 3.295,0 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, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 157  

privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului 

lunar de carburanți pentru autoturismele aflate in dotarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea si a instituțiilor  publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 12293/ 23.11.2015 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 12294/ 24821/ 23.11.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ, Direcției Turism și Mijloace de Transport și Direcției Investiții, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor, privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de 

protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate in dotarea  aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Tulcea si a instituțiilor  publice din subordinea Consiliului Județean 

Tulcea 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Văzând Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. a și b, si alin.(2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3), lit. „a” din Legea 

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

art. 1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 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 stabilesc limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru 

acţiuni de protocol de către Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea, precum şi de către instituţiile 

publice din subordinea acestuia, conform anexei nr. 1. 

Art. 2 - Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea  aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Tulcea si al instituțiilor publice din subordinea acestuia, conform 

anexei nr. 2. 

Art. 3 - Nu se va considera depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism, consumul 

care la nivelul anului se încadrează în limita consumului de combustibil normat în raport cu numărul 

total de autoturisme. 

Art. 4 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 - Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Turism 

și Mijloace de Transport, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe și Administrativ și instituțiilor subordonate. 

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 158   

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2015, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare a domnului vicepreşedinte Strat Vasile, înregistrată sub nr. 

10464/12.10.2015, Raportul Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ înregistrat sub nr. 

10465/12.10.2015 şi adresa nr. 3246/30.09.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Tulcea; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art.62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 : 
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Art. 1. – Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole în anul 2016, în vederea stabilirii 

veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Preţul mediu 

1 grâu 0,67 lei/kg 

2 orz 0,63 lei/kg 

3 ovăz 0,43 lei/kg 

4 porumb 0,57 lei/kg 

5 floarea-soarelui 1,11 lei/kg 

6 soia 1,43 lei/kg 

7 rapiţă 1,50 lei/kg 

8 fasole 6,25 lei/kg 

9 cartofi 0,93 lei/kg 

10 mere 2,05 lei/kg 

11 struguri de masă 2,05 lei/kg 

12 struguri pentru vinificaţie  albi şi negri 1,45 lei/kg 

13 legume, din care: 

a) varză 1,13 lei/kg 

b) ardei 2,38 lei/kg 

c) rădăcinoase  1,60 lei/kg 

d) tomate 1,95 lei/kg 

14 Masa verde 0,08 lei/kg 

  

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcţiei pentru Agricultură Tulcea şi Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi 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 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 159 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

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

12964 din 09.12.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice Nr. I.6/12965 din 09.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   11 

 

 

cu prevederile art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

            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  de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 160 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Tulcea  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

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

12964 din 09.12.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice Nr. I.6/ 12965 din 09.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

            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  de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Tulcea, conform anexei care face  parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Tulcea şi Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 161 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea 

 

  Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

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

12964 din 09.12.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice Nr. I.6/ 12965 din 09.12.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006; 

            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  de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 al Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, conform anexei care face  parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 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 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 162 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 

al Camerei Agricole Judeţene  Tulcea 
 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

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

12964 din 09.12.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice Nr. I.6/12965 din 09.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea şi pentru instituţiile subordonate; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit b. şi alin.4 teza a-II-a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile art.12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

            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  de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 al Camerei Agricole 

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

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

Agricole Judeţene  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 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 

privind aprobarea  unei contribuții din bugetul local al Județului Tulcea pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării  pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13509/ 18.12.2015 a domnului preşedinte,  Horia 

Teodorescu  şi Raportul comun nr. 13510/ 18.12.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Direcției Investiții Fonduri Externe Managementul Proiectelor privind aprobarea unei 

contribuției din bugetul local al Județului Tulcea pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI 

Delta Dunării  pe anul 2015; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 Ţinând cont de prevederile  Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  şi ale art. 11 alin. (1), 12 alin. (1), și 91, alin (3), litera „a” din Legea nr. 215/ 

2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 46 

alin. (1) din O.G. nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații; 

 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 2.400,0 mii lei din bugetul local pe anul 2015 al Județului 

Tulcea cu titlu de contribuție pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, pentru 

finalizarea proiectului cu finanțare externă nerambursabilă Asistență tehnică pentru dezvoltarea 

capacității operaționale a ADI ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului 

Investiții Teritoriale Integrate (ITI) din cadrul strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei 

Dunării.   

 Art. 2 – Sumele ce vor fi rambursate din fonduri externe și contribuție de la bugetul de stat în 

cadrul proiectului Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a ADI ITI Delta Dunării 

în vederea coordonării, implementării instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) din cadrul 

strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, vor fi restituite bugetului local al Județului 

Tulcea. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții Fonduri Externe Managementul 

Proiectelor și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

Horia Teodorescu              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

privind majorarea contribuţiei Judetului Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea  

la „Asociația Club Sportiv F.C Delta Dobrogea” 

 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2015, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 13186/14.12.2015 a unui grup de consilieri judeteni privind 

majorarea contribuţiei Judetului Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea la “Asociația Club Sportiv F.C 

Delta Dobrogea” şi Raportul comun nr. 13234/15.12.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ şi Biroul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului; 

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

Tulcea; 

Conform prevederilor art. 91 alin. (5) lit.”a” pct. 5 şi 6  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.(1) si art.71 alin (2) lit.d 

din  Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

46 alin. 1 lit.f  din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
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completările ulterioare si ale art.32.3 lit. a din Statutul Asociația Club Sportiv F.C Delta Dobrogea 

aprobat prin HCJ nr.158/2013; 

  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 majorarea contributiei Judetului Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea la 

Asociația Club Sportiv F.C Delta Dobrogea cu suma de 300 mii lei. 

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Biroului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție si 

Promovarea Județului, Asociației Club Sportiv F.C Delta Dobrogea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

decembrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, 1 „abţinere” , - 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

