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HOTĂRÂREA NR. 1 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri  

şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2014 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/756/22.01.2015 a domnului vicepreşedinte, Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/757/22.01.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2014; 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014, ale  art. 

19 alin (1) lit. 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 cu suma de 855 mii lei a bugetului propriu al Judeţului Tulcea, 

pe anul 2014 aprobată prin Dispoziţia nr. 675/ 29.12.2014 privind aprobarea majorării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea şi bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, pe anul 2014, la venituri de la suma de 206.243,37 mii lei la suma de 207.098,37 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 223.833,37 mii lei la suma de 224.688,37 mii lei, conform anexelor 1, 1a, 

1b şi 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, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la 

finele exerciţiului bugetar 2014 pentru secţiunea de funcţionare. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 17.590 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

 

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

 

Art. 3 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 30 

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

 

 

   PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                            Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 2 

privind aprobarea  rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2014 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/758/ 22.01.2015 a domnului vicepreşedinte Vasile 

STRAT şi Raportul nr. III.1.1/759/ 22.01.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenta Tulcea, anul 

2014; 

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. 356/ 2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014; 

 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 cu suma de 855 mii lei a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2014 aprobată prin Dispoziţia nr. 675/ 29.12.2014 

privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea şi bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2014, la venituri de la suma de 70.593,17 

mii lei la suma de 71.448,17 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 71.528,17 mii lei la suma de 72.383,17 

mii lei, conform anexelor 1, 1a şi 1b
*
, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 935,00 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 30 

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

 

 

  PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 3 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către  S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2.639/20.01.2015, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1./640/20.01.2015, prin 

care se propune atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea; 

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

Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit.(p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, 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. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, 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. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

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

 

  PREŞEDINTE,                                                                                 Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                   Constantin CABUZ 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Tulcea în vederea emiterii  

avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 683/21.01.2015 prin care se propune desemnarea Camerei 

Agricole Judeţene Tulcea în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de 
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producător şi Raportul Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

684/21.01.2015;    

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

  În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi ale art. 91, alin. 1, lit. f) din Legea nr. 

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

În temeiul art. 97 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 desemnează Camera Agricolă Judeţeană Tulcea în vederea emiterii avizului 

consultativ pentru eliberarea atestatului de producător.  

Art. 2 Camera Agricolă Judeţeană Tulcea va îndeplini prevederile art. 3, alin. (4) şi (5) din Legea 

nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 

pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nici o structură asociativă 

profesională/patronală/sindicală din agricultură, în vederea emiterii avizului consultativ. 

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

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

Public, Camerei Agricole Judeţene Tulcea, precum şi primăriilor din judeţul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

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

 

         PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează, 

                 Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                   Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 

privind aprobarea preluarii unor drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia si 

din administrarea Consiliului Local Baia, in domeniul public al  judetului Tulcea si in 

administrarea Consiliului Judetean Tulcea si incadrarea acestora  in categoria functionala a 

drumurilor de interes judetean  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 783/23.01.2015 a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Cosmin-Calin BOIANGIU şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor,  înregistrat sub nr. 784/23.01.2015 prin care se propune preluarea unor 

drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia şi din administrarea Consiliului Local 

Baia , in domeniul public al  judetului Tulcea şi in administrarea Consiliului Judetean Tulcea si 

încadrarea acestora in categoria functională a drumurilor de interes judetean ; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Baia nr. 4/26 ianuarie 2015; 

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

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, ale art7, 

12 alin 2 si 22 din O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificarile si completarile 

ulterioare,  ale  art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată şi ale art. 91 

alin. (5) , litera a, punctul 12 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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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 - Se aprobă preluarea unor drumuri de interes local reprezentând drumuri vicinale, având 

datele de identificare prevăzute în Anexa 1
*
 la prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Baia şi 

din administrarea Consiliului Local Baia, in domeniul public al judeţului Tulcea şi in administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea . 

Art.2. - Predarea - primirea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se va 

realiza prin  protocol încheiat intre părţile interesate. 

Art.3. - Se aproba încadrarea in categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean a 

drumurilor preluate conform art. 1, având datele de identificare din anexa 2
*
 la prezenta hotărâre.. 

Art.4. - Se aproba modificarea originii si lungimii drumului judeţean DJ222B, prin prelungirea 

lui cu sectorul de drum judeţean prevăzut in Anexa 2. Datele de identificare ale drumului judeţean 

DJ222B modificat sunt prezentate in Anexa 3 la prezenta hotărâre. 

Art.5. - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Consiliului Local 

al comunei Baia, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

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

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                             Constantin CABUZ 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

privind aprobarea funcţionării  

Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE,PRIM,GIM/SPE,  în anul şcolar 2015 - 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 685/21.01.2015 şi Raportul Direcţiei Turism și Mijloace de 

Transport, înregistrat sub nr. 686/21.01.2015 prin care se propune aprobarea funcţionării Şcolii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE,PRIM,GIM/SPE, în anul şcolar 2015 - 2016;  

Văzând adresa nr. 5553/25.11.2014 şi avizul nr. 163/14.01.2015 ale Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Tulcea; 

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

  În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2015 - 2016, aprobată prin OMEN nr. 4894/10.11.2014, precum și ale art. 91 alin. 5, lit. a, pct. 1 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 funcţionarea Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE, 

PRIM,GIM/SPE, cu sediul în Tulcea, str. Grădinarilor, nr. 48, în anul şcolar 2015 -2016.  

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

Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea şi Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea – PRE, 

PRIM,GIM/SPE. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                         Constantin CABUZ 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

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

privind  aprobarea cotizației anuale pentru  „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

a Infrastructurii de Deșeuri Menajere”  Tulcea 

 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

  Văzând Nota de fundamentare nr. 728/22.01.2015 a domnului Horia Teodorescu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul comun nr. 729/22.01.2015 al Direcţiei Economice Buget 

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

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

Menajere”  Tulcea; 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 lit. „a” al Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 35/6/2012 privind participarea judeţului Tulcea la constituirea „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

193.925 lei. 

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

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

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

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează, 

                   Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                   Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR.  8   

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna” Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,  legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 809 

din 23.01.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/810 din 23.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna” Tulcea; 

          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 şt e: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna” Tulcea, 

conform anexelor nr.1 şi 2
*
 la prezenta hotărâre. 

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice şi Bibliotecii Judeţene ,, 

Panait Cerna” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

                PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9    

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale  

Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 811 

din 23.01.2015  şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/812 din 23.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; 

            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, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea, conform anexelor nr.1 şi 2
*
 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 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

               PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea  
 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 815 

din 23.01.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice nr. 

I.6/816 din 23.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Tulcea; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a 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; 

           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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Tulcea conform anexelor nr. 1, 2 şi 2.a.1 -2.a.22
*
 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 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 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 11    

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale  

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 780 

din 22.01.2015,  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/781 din 22.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

            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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei  Autonome Aeroportul „ Delta 

Dunării” Tulcea, conform anexei 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 Regiei  Autonome 

Aeroportul „ Delta Dunării” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 12     

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea     

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,  legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 807 

din 23.01.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/808 din 23.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Centrului Cultural ,,Jean Bart”  Tulcea; 

            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, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Cultural ,,Jean Bart”  Tulcea,  

conform anexelor nr. 1 şi 2
*
 la prezenta hotărâre. 

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

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

Bart” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

              PREŞEDINTE,                                                                           Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13    

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţa A Persoanelor Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,  legal constituită; 

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

1/805 din 23.01.2015, Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. I.6/806 din 23.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţa  a Persoanelor  Tulcea; 

         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. 

215/2001privind 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; 

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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţa a Persoanelor Tulcea, conform anexei 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 în vederea ducerii la 

îndeplinire. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                         Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 14    

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  

ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu, înregistrată cu nr. 698 

din 21.01.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/699 din 21.01.2015, privind aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii ale 

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”; 

          Având în vedere avizul comisiei 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; 

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 Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome „Administrația Zonei 

Libere Sulina” prin transformarea şi desfiinţarea unor posturi în structura organizatorică a regiei,  

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

         Art. 2  Încetarea raporturilor de muncă ale personalului încadrat pe posturile care se desfiinţează în 

structura organizatorică a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, se va face în termenul 

şi cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului contractual din care acesta face parte. 

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

Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” 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 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

      

             PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15     

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Camerei Agricole Judeţene Tulcea 
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015,  legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr. 778 

din  22.01.2015,  Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/779 din 22.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Camerei Agricole Judeţene Tulcea; 

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

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 organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Tulcea, conform 

anexei 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 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI , 

                                                                                                                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

privind aprobarea organigramei și a statului de functii  

ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 722 din 22.01.2015 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 723 din 22.01.2015 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, 

Evidenţă Funcţii Publice privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Spitalului Județean 

de Urgență Tulcea; 

 Văzând rapoartele de avizare ale 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 și 

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

ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sanătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin H.G nr. 56/2009; 

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

modificarile si completarile ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de functii al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, 

conform anexei nr.1 şi 2
*
 la prezenta hotărâre. 

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

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

Funcţii Publice. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 

ianuarie 2015, după cum urmează: 15 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, voturi „împotrivă” -. 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Constantin CABUZ 

 

 

 

RAPORT  

PRIVIND ACTIVITATEA 

CONSILIERULUI JUDEȚEAN DIACENCU ROMEO – COSMIN, PE ANUL 2014  

 

 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean 

Tulcea și al dispoziţiile art. 51, alin. 4 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, care reglementează obligația fiecărui ales local de a prezenta anual raportul de activitate, 

în calitate de consilier județean prezint activitatea desfășurată în perioada ianuarie – noiembrie 2014. 

 Astfel, cu privire la ședințele Consiliului Județean Tulcea, fac precizarea că în perioada ianuarie 

– noiembrie 2014, ai fost convocate și s-au desfășurat un număr de 13 ședințe ordinare și extraordinare 

ale plenului Consiliului Județean Tulcea și am participat la aproape toate aceste evenimente de interes 

public. 

 În cursul acestui an am avut, alături de domnii consilieri județeni Gudu Michael și Furdui 

Lucian, inițiativa legislativă, în sensul că am inițiat un proiect de hotărâre de maxim interes public ce 

viza inventarierea unor bunuri (terenuri) care fac parte din domeniul privat al Consiliului Județean 

Tulcea (zona 9 Mai, Livezilor), teren care a fost expertizat și pentru care era necesară intabularea 

dreptului de proprietate în beneficiul Consiliului Județean Tulcea, pentru a nu exista suprapuneri cu 

terenurile altor persoane fizice sau juridice, însă proiectul nostru a fost respins de către consilierii 

Partidului Social Democrat, fără a fi oferite argumente, de natură juridică și probatorie. 

 Referitor la ședințele Comisiei de specialitate – Comisia pentru administrație publică locală, 

juridică, ordine publică, pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, acestea s-au desfășurat în 

intervalul ianuarie – noiembrie 2014, în număr de 25, participând în calitate de președinte al comisiei, la 

toate aceste întâlniri de interes public, avizând peste 145 de proiecte de hotărâri. 

 Am urmărit modul în care sunt analizate și rezolvate solicitările cetățenilor cu privire la 

activitatea autorităților publice locale și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Tulcea (de ex. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Tulcea – 

membru în Consiliul Director). În legătură cu încălcarea normelor de ordine publică, a drepturilor și 

libertăților persoanelor asistate din punct de vedere social, a drepturilor și libertăților cetățenilor și am 

vegheat la legalitatea tuturor hotărârilor Consiliului județean. 

 În calitate de președinte al Comisiei de validare a mandatelor  aleșilor locali, precizez că, în 

perioada ianuarie – noiembrie 2014, am avizat favorabil și am propus plenului Consiliului Județean 

Tulcea, validarea unui număr de 6 mandate de consilier județean, după cum urmează: Vizireanu Mircea, 

Dascălu Elena, Constantin Florențiu, Chiriac Sofia – Bianca, Ghinea Emil, Sima Marin; am luat act de 

încetarea de drept a mandatelor domnilor consilieri județeni: Dache Dumitru, Cazacu Cristinel, Tarhon 

Victor, Stan Ionel, Dascălu Elena și Găvruș Stelian. 

 În calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Tulcea, am participat la toate 

cele 11 ședințe convocate de acest for, colaborând cu toate instituțiile abilitate pentru a identifica și 

soluționa problemele legate de siguranța cetățenilor județului nostru. 

  



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 01/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   16 

 

 

Întâlniri cu locuitorii județului Tulcea 

 În perioada ianuarie – noiembrie 2014, m-am deplasat în unitățile administrativ-teritoriale ale 

județului, având întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale: primari, secretari, consilieri 

locali  dar și cu cetățenii. Am participat la ședințele Consiliilor locale atunci când am fost invitat și am 

identificat probleme de natură juridică, propunând soluții în materia fondului funciar dar și în privința 

concesionării izlazului comunal de către asociațiile crescătorilor de animale.  

 

  

CONSILIER JUDEȚEAN, 

         DIACENCU ROMEO - COSMIN 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

 

În temeiul prevederilor art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 51, alin. 4 din acelaşi act 

normativ, subsemnata DRAGOMIR BRÎNDUȘA DANIELA, în calitate de consilier judeţean în cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea, prezint în sinteză raportul individual de activitate pentru perioada 

01.01.2014 – 31.12.2014.  

Activitatea cuprinde:  

- activitate în plenul Consiliului Judeţean Tulcea,  

- în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJ Tulcea  

- activitatea în cadrul comisiei de specialitate;  

- activitate în relația cu cetăţenii.  

În exercitarea mandatului meu de consilier judeţean, am consultat surse de informații în vederea 

analizării materialelor de specialitate pe probleme de administraţie publică, am examinat legalitatea şi 

fundamentarea documentelor din sfera mea de competenţă, am analizat mapele de şedinţă sub aspectul 

studiului proiectelor de hotărâri de Consiliu Judeţean propuse şi al fundamentării acestora, am colaborat 

permanent cu structurile Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea argumentării materialelor privind 

activităţile instituţiei, am menţinut legătura şi am conlucrat cu structurile cu responsabilităţi în domeniul 

administraţiei publice din cadrul celorlalte instituţii publice.  

În anul 2014, au fost organizate 14 şedinţe de Consiliu Judeţean, dintre care 12 şedinţe ordinare, 

respectiv 2 şedinţe extraordinare. Consiliul Judeţean Tulcea a adoptat în perioada raportată un număr de 

186 de hotărâri vizând domenii precum organizarea şi funcţionarea aparatului propriu, serviciilor şi 

instituţiilor publice de sub autoritatea sa, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, precum 

şi activitatea de buget-finanţe a judeţului Tulcea.  

 În calitate de consilier judeţean, am avut contacte cu autorităţi publice locale şi am menţinut 

legătura cu primarii din judeţ în vederea soluţionării problemelor locale. În acest sens, elementele 

definitorii ale deciziilor promovate în calitate de consilier judeţean au oglindit responsabilitate, 

răspundere asumată, disponibilitate în rezolvarea problemelor, transparenţă decizională, deschidere către 

cetăţean, promovarea doleanţelor acestuia şi susţinerea cetăţeanului, pentru a servi prompt şi competent 

comunitatea locală.  

Am participat la şedinţele comisiei de specialitate din care fac parte, analizând cu atenţie şi 

avizând pentru legalitate toate proiectele de hotărâre ce urmau a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean. 

Am analizat materialele privind lucrările de interes public, am analizat toate problemele transmise de 

Consiliul Judeţean spre avizare comisiei, am solicitat clarificări suplimentare sau completări ale 

documentaţiilor cu elemente de natură tehnică, am formulat amendamente, acolo unde s-a impus, am 

colaborat cu specialiştii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea. De asemenea, am 

colaborat cu ceilalţi consilieri judeţeni din cadrul comisiei de specialitate din care fac parte, precum şi cu 
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consilierii judeţeni din celelalte comisii de specialitate ale CJ Tulcea. Am urmărit în permanenţă 

îndeplinirea prerogativelor legale ce revin Consiliului Judeţean Tulcea, precum şi respectarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor de către această autoritate publică locală.  

  

CONSILIER JUDEȚEAN, 

      DRAGOMIR BRÂNDUȘA DANIELA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

 

În temeiul prevederilor art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 51, alin. 4 din acelaşi act 

normativ, subsemnata PATĂ RODICA, în calitate de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean 

Tulcea, prezint în sinteză raportul individual de activitate pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014.  

Activitatea cuprinde:  

- activitate în plenul Consiliului Judeţean Tulcea,  

- în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJ Tulcea  

- activitatea în cadrul comisiei de specialitate;  

- activitate în relația cu cetăţenii.  

 

În exercitarea mandatului meu de consilier judeţean, am consultat surse de informații în vederea 

analizării materialelor de specialitate pe probleme de administraţie publică, am examinat legalitatea şi 

fundamentarea documentelor din sfera mea de competenţă, am analizat mapele de şedinţă sub aspectul 

studiului proiectelor de hotărâri de Consiliu Judeţean propuse şi al fundamentării acestora, am colaborat 

permanent cu structurile Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea argumentării materialelor privind 

activităţile instituţiei, am menţinut legătura şi am conlucrat cu structurile cu responsabilităţi în domeniul 

administraţiei publice din cadrul celorlalte instituţii publice.  

În anul 2014, au fost organizate 14 şedinţe de Consiliu Judeţean, dintre care 12 şedinţe ordinare, 

respectiv 2 şedinţe extraordinare. Consiliul Judeţean Tulcea a adoptat în perioada raportată un număr de 

186 de hotărâri vizând domenii precum organizarea şi funcţionarea aparatului propriu, serviciilor şi 

instituţiilor publice de sub autoritatea sa, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, precum 

şi activitatea de buget-finanţe a judeţului Tulcea.  

 În calitate de consilier judeţean, am avut contacte cu autorităţi publice locale şi am menţinut 

legătura cu primarii din judeţ în vederea soluţionării problemelor locale. În acest sens, elementele 

definitorii ale deciziilor promovate în calitate de consilier judeţean au oglindit responsabilitate, 

răspundere asumată, disponibilitate în rezolvarea problemelor, transparenţă decizională, deschidere către 

cetăţean, promovarea doleanţelor acestuia şi susţinerea cetăţeanului, pentru a servi prompt şi competent 

comunitatea locală.  

Am participat la şedinţele comisiei de specialitate din care fac parte, analizând cu atenţie şi 

avizând pentru legalitate toate proiectele de hotărâre ce urmau a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean. 

Am analizat materialele privind lucrările de interes public, am analizat toate problemele transmise de 

Consiliul Judeţean spre avizare comisiei, am solicitat clarificări suplimentare sau completări ale 

documentaţiilor cu elemente de natură tehnică, am formulat amendamente, acolo unde s-a impus, am 

colaborat cu specialiştii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea. De asemenea, am 

colaborat cu ceilalţi consilieri judeţeni din cadrul comisiei de specialitate din care fac parte, precum şi cu 

consilierii judeţeni din celelalte comisii de specialitate ale CJ Tulcea. Am urmărit în permanenţă 

îndeplinirea prerogativelor legale ce revin Consiliului Judeţean Tulcea, precum şi respectarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor de către această autoritate publică locală.  

  

CONSILIER JUDEȚEAN, 

         PAȚĂ RODICA 
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FIŞĂ DE EVALUARE  

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2014 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat 

informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 

5 din lege, în anul 2014 ?  

A1 DA NU 

x  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 x 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2  

c. Mass-media  A2_3  

d. Publicaţiile proprii A2_4 x 

e. Pagina de Internet proprie A2_5 x 

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  

informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, 

litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

? 

A3  

D

A 

 

N

U 

 

x 

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de 

informare – documentare în anul 2014 
A4  

250 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014,  departajat pe domenii de interes: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor 

instituţii) 

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, 

cheltuieli  etc)             
B1_1 26 

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei 

publice  
B1_2  2 

 c.  Acte normative, reglementări B1_3  7 

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4  7  

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 

544/2001 
B1_5  6 

  f. Altele (se precizează care) 

 
B1_6  1 

Licenţă 

transport 

auto 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014,  departajat după modalitatea de 

soluţionare a acestora: 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 48 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare 

altor instituţii 
B2_2 - 

 c. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse,  din 

motivul: 

a) informaţii  

exceptate 
B2_3 - 

b) informatii 

inexistente 
B2_4 - 

c)  fără motiv B2_5 - 
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d) alte motivaţii 

(care?) 

 

B2_6 - 

d. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, 

departajat pe domenii de 

interes: 

a) utilizarea banilor 

publici (contracte, 

investiţii, cheltuieli  

etc)           

B2_7 - 

b)  modul de 

îndeplinire a 

atribuţiilor institutiei 

publice 

B2_8 . 

c)  acte normative, 

reglementări 
B2_9 - 

d)  activitatea liderilor 

instituţiei 
B2_10 - 

e)  informaţii privind 

modul de aplicare a 

Legii  nr. 544/2001 

B2_11 - 

  f) altele (se precizează 

care) 

 

B2_12 - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014,  departajat după tipul 

solicitantului informaţiilor: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor 

instituţii) 

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 

persoane fizice 
B3_1 11 

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 

persoane juridice 
B3_2 38 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2014, departajat după modalitatea de 

adresare a solicitării: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor 

instituţii) 

  a. pe suport de hârtie B4_1       10 

  b. pe suport electronic B4_2       38 

  c. verbal B4_3      100 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii 

administrative la adresa 

instituţiilor publice în anul 

2014 în baza Legii 

nr.544/2001 

 a. rezolvate  favorabil  

reclamantului 
C1_1          - 

b. respinse C1_2          1 

c. în curs de soluţionare C1_3          - 

2. Numărul de plângeri în 

instanţă la adresa instituţiilor 

publice în anul 2014 în baza 

Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului 
C2_1          - 

b. rezolvate în favoarea 

instituţiei 
C2_2          - 

c. pe rol C2_3          - 

D. Costuri 

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului 

(sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi 
D1 2580 lei 
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relaţiile publice (consumabile) în anul 2014 

2. Suma încasată în anul 2014 de instituţie pentru 

serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 

furnizate solicitanţilor 

D2      201.20 lei 

 

Textul Legii nr. 544/2001 şi al Normelor metodologice de aplicare se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru 

Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro 

 

PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

       Horia TEODORESCU                 Constantin CABUZ 

 
 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2014 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Consiliul Județean Tulcea 

 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în 2014 

A1 8 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 

fost anunţate în mod public 
A2 8 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 8 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 8 

       c.   prin mass-media  A2_3 1 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 

de informaţii referitoare la proiecte de acte 

normative 

A3 - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 

constituite 
A3_2   - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 

fizice care au depus o cerere pentru primirea 

informaţiilor referitoare la proiectul de act 

normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de 

afaceri şi altor asociaţii legal constituite 
A5 1 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost 

desemnate 

A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 
A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea A9 - 

http://www.publicinfo.ro/
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asociaţiilor legal constituite 

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2014 fără a fi obligatorie 

dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în 

procedura de urgenţă sau conţin informaţii care 

le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, 

conform art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite 

de instituţiile publice) 
B1 17 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 17 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 17 

               c. mass-media B2_3 16 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 

funcţionarii)                

B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media 
B4 17 

5. Numărul total al observaţiilor şi 

recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor 

publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate 
B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) 

 

 

B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 

şedinţelor publice 
B8 17 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 

publice 
B9 17 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2014 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  

www.publicinfo.ro 

 

PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

       Horia TEODORESCU                 Constantin CABUZ 

 

 

 
*Anexele la hotărâri se pot vizualiza pe site-ul Consiliului Judeţean Tulcea la următorul link: 

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

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

