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HOTĂRÂREA NR. 17 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Murariu Dan  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită;  

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 1280/05.02.2015, Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 1281/05.02.2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 177 din data de 

15 decembrie 2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Caraman 

Tașcu şi adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

13775/29.12.2014; 

 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că domnul Murariu Dan, aflat pe lista 

Partidului Social Democrat, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 

consilier judeţean; 

 În conformitate cu prevederile art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor 

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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Murariu Dan.   

Art. 2 Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu domnul Murariu Dan. 

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

Murariu Dan şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 12 

februarie 2015, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, „abţineri” -, voturi „împotrivă” -. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18  

privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţie publică locală,  

juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                          

12 februarie 2015,  legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 1282/05.02.2015 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 748/22.01.2015 privind modificarea şi completarea Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
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Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile art. 98 coroborate cu prevederile art. 54 alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 17 

din 12 februarie 2015 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Murariu Dan; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se modifică şi se completează Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor cu domnul consilier judeţean Murariu Dan. 

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

Economice, Buget, Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 

Funcții Publice şi domnului Murariu Dan, în vederea ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 12 

februarie 2015, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, „abţineri” -, voturi „împotrivă” -. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1345/ 06.02.2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT şi Raportul nr. III.1.1/ 1346/ 06.02.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea 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” 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 bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2015, la venituri suma de  

297.833 mii lei şi la cheltuieli suma 299.568 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 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 02/2015                                         

 

                                                                                                                                                                   5 

 

 

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, precum şi 

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2015 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 1.735,0 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, 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 lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare pe 

anul 2015, conform anexei nr. 5. 

 Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea pe anul 2015, conform anexei nr. 6. 

 Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2015, 

conform anexei nr. 7. 

 Art. 6 – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2016-2018, conform 

anexei nr. 8. 

Art. 7 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 si 8
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de  12 februarie 2015, după cum 

urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, 1 vot „împotrivă” . 

 

 

         PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice  

de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/1268/4.02.2015 a domnului vicepreşedinte,  Vasile 

STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 1269/ 4.02.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2015; 

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 

 Art. 1 - Se aprobă bugetul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea 

pe anul 2015, la venituri 2.098 mii lei şi la cheltuieli 2.098 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și lista 

cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, conform anexei nr. 1b. 

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

2.553 mii lei şi la cheltuieli 2.553 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a și lista cheltuielilor de capital cu 

finanțare din alocații bugetare, conform anexei nr. 2b. 

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

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

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

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

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli  

ale instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1270/ 4 februarie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 1271/ 4 februarie 2015 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ, privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2015; 

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2015, la 

venituri 1.400 mii lei şi la cheltuieli 1.400 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a, lista cheltuielilor de 

capital conform anexei nr. 1.1b. 
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 (2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Bibliotecii 

Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2015, în sumă de 149 mii lei la venituri şi 190 mii lei la 

cheltuieli, conform anexelor 1.2 şi 1.2a și lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1.2b. 

(3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 23 mii lei se finanţează din excedentul anilor 

precedenţi, iar deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 18 mii lei se finanţează din excedentul anilor 

precedenţi. 

Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” 

Tulcea pe anul 2015, la venituri 5.101 mii lei şi la cheltuieli 5.843 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a, 

iar lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 2b.  

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

precedenţi. 

Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2015 la venituri 

1.580 mii lei şi la cheltuieli 1.580 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, şi lista programelor şi proiectelor 

culturale  conform anexei 3b. 

 Art. 4 – Anexele  nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a şi 3b
*
, fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli  

ale unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1266/ 4.02.2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/  1267/ 4.02.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2015; 

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 
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 Art. 1 – Se aprobă bugetul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Tulcea pe anul 2015, la venituri 520 mii lei şi la cheltuieli 520 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a şi 

lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1b. 

Art. 2 - Se aprobă bugetul Camerei Agricole Judeţene Tulcea pe anul 2015, la venituri 436 mii 

lei şi la cheltuieli 436 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a. 

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

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

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

Tulcea şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

           PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                             Constantin CABUZ 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 

privind aprobarea bugetului de venituri  

şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1320/ 5 februarie 2015 a domnului vicepreşedinte  

Vasile SRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 1321/ 5 februarie 2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Tulcea pe anul 2015; 

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

 Conform prevederilor  art. 19 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

pe anul 2015 la venituri suma de  60.891 mii lei şi la cheltuieli, suma de 62.649 mii lei,  conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b
*
 si lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 2

*
, care fac parte integrantă din 

prezenta.  

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

anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, 1 vot „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                                         Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1318/ 5 februarie 2015 a domnului 

vicepreşedinte,  Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 1319/ 5 februarie 2015 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ, privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

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

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - (1) Se aprobă bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea pe anul 2015, la venituri  57.193  mii lei şi la cheltuieli  57.193 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 

1.1a, lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1.1b.  

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015, în sumă de 1.191 mii lei la venituri şi 

1.491 mii lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 2, 2a. 

(3) Deficitul în sumă de 301 mii lei al secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi 

cheltuieli finanţat din venituri proprii se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 1.1a, 1.1b, 2 și 2a
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi D.G.A.S.P.C. Tulcea. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de  12 februarie 2015, după cum 

urmează: 18 voturi „pentru”, 10 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 25 

privind aprobarea  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 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1316 din 05.02.2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile Strat  şi Raportul nr. III.1.1/ 1317 din 05.02.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei  Autonome „Administraţia 

Zonei Libere” Sulina  pe anul 2015; 

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

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

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind 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 bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere” Sulina pe total an 2015, la venituri 3.579 mii lei şi la cheltuieli 3.295  mii lei, conform 

anexelor nr. 1 – 8. 

 

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

Tulcea şi regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

Horia TEODORESCU                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 26 

privind aprobarea  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 12 februarie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1323/ 5.02.2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile Strat  şi Raportul nr. III.1.1./ 1324/ 5.02.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe anul 2015; 

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

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

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

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

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

2015; 

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

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

de interes local; 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi O.M.F. nr. 2032 / 2013 privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2015, la venituri 3.558,0  mii lei şi la cheltuieli 3.558,0  mii lei, conform 

anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. 

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8
*
 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

     PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

Horia TEODORESCU           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 27 

privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului: „SIERA 2 - 

Implementarea la nivelul judeţului Tulcea 

 a Sistemului Informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic" 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12.02.2015,  legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1285/05.02.2015, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU, precum şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor nr. 1286/05.02.2015, prin care se propune aprobarea protocolului 

de colaborare pentru realizarea proiectului: „SIERA 2 - Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a 

Sistemului Informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic"; 

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

Vazand prevederile art. 91, alin. 6, lit. „a” si ,,c’’din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Cadastrului si Publicitatii 

Imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 1184/2011 al 

Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

În temeiul art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 - Se aprobă protocolul de colaborare in vederea realizarii proiectului: „SIERA 2 - 

Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a Sistemului Informatic Integrat: Registrul Agricol 

Electronic", incheiat intre UAT Judetul Tulcea - Consiliul Judetean Tulcea, Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara si UAT-urile partenere respectiv: Cerna, Peceneaga, Topolog, 

Dorobanţu, Casimcea, Stejaru, Beidaud, Horia, Ciucurova, Valea Teilor, Mihai Bravu, Izvoarele, Slava 

Cercheză, Hamcearca, Babadag, conform Anexei la prezenta hotarare.  

 

Art.2 - Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze Protocolul de 

colaborare aprobat, conform art. 1.  

 

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

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara si UAT-urilor partenere respectiv: Cerna, Peceneaga, Topolog, Dorobanţu, 

Casimcea, Stejaru, Beidaud, Horia, Ciucurova, Valea Teilor, Mihai Bravu, Izvoarele, Slava Cercheză, 

Hamcearca, Babadag in vederea ducerii la indeplinire. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

   

     

               PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Constantin  CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 28 

privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului: „Implementarea la 

nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a 

asigurării conexiunilor la broadband” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12.02.2015,  legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1283/05.02.2015, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU, precum şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor nr. 1284/05.02.2015, prin care se propune aprobarea protocolului 

de colaborare pentru realizarea proiectului: „Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor 

integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband”; 

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

Vazand prevederile art. 91, alin. 6, lit. „a” si ,,c’’ din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Cadastrului si Publicitatii 

Imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 1184/2011 al 

Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

În temeiul art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 - Se aprobă protocolul de colaborare in vederea realizarii proiectului: „Implementarea la 

nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a 

asigurării conexiunilor la broadband”, incheiat intre UAT Judetul Tulcea - Consiliul Judetean Tulcea, 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si UAT-urile partenere respectiv: Chilia Veche, 

Pardina, Ceatalchioi, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, 

Greci, Carcaliu, Turcoaia, conform Anexei
*
 la prezenta hotarare.  

 

Art.2 - Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze Protocolul de 

colaborare aprobat, conform art. 1.  

 

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

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara si UAT-urilor partenere respectiv: Chilia Veche, Pardina, Ceatalchioi, Somova, 

Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia in 

vederea ducerii la indeplinire. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      

           PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează, 

      Horia TEODORESCU                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Constantin  CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 29 

privind aprobarea asocierii judetului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi a orasului Babadag 

prin  Consiliul local Babadag, în vederea realizării obiectivelor de investiţii „Lucrari de extindere 

retea de  canalizare si bransamente aferente , strada Valea Teilor, oras Babadag, judetul Tulcea”  

şi ,,Lucrări de extindere retea de canalizare Strada Fagului si strada Cabanei, lucrări de executie 

bransamente la reteaua de canalizare si la reteaua de apa potabila, strada Marasesti, strada 

Fagului, strada Cabanei, strada Ocolului, strada Plevnei, strada Pavel Gheorghe (parţial), strada 

Păcii, strada Aurel Vlaicu  (parţial), judeţul Tulcea, oraş Babadag” 
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.02.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 1361/09.02.2015 şi Raportul comun al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe, Administrativ şi al Directiei Investiţii,Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, înregistrat 

sub nr. 1362/09.02.2015, prin care se propune asocierea judetului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea 

şi a orasului Babadag prin Consiliul local Babadag, în vederea realizării a obiectivelor de investiţii: „ 

Lucrari de extindere retea de canalizare si bransamente aferente , strada Valea Teilor, oras Babadag, 

judetul Tulcea” si ,,Lucrari de extindere retea de canalizare Strada Fagului si strada Cabanei, lucrari de 

executie bransamente la reteaua de canalizare si la reteaua de apa potabila, strada Marasesti, strada 

Fagului, strada Cabanei, strada Ocolului, strada Plevnei, strada Pavel Gheorghe (parţial), strada Păcii, 

strada Aurel Vlaicu  (parţial), judeţul Tulcea, oraş Babadag”.  

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

 În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin (1) lit. b), e), alin. (3) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea 

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

art.35 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă asocierea judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi a oraşului Babadag 

prin Consiliul local Babadag, în vederea realizării obiectivelor de investiţii: „ Lucrari de extindere retea 

de canalizare si bransamente aferente, strada Valea Teilor, oras Babadag, judetul Tulcea” şi ,,Lucrari de 

extindere retea de canalizare Strada Fagului si strada Cabanei, lucrari de executie bransamente la reteaua 

de canalizare si la reteaua de apa potabila, strada Marasesti, strada Fagului, strada Cabanei, strada 

Ocolului,  strada Plevnei, strada Pavel Gheorghe (parţial), strada Păcii, strada Aurel Vlaicu  (parţial), 

judeţul Tulcea, oraş Babadag”.  

 Art.2 Se aprobă contractul de asociere pentru realizarea în comun  a obiectivelor de investiţii:  

„Lucrari de extindere retea de canalizare si bransamente aferente , strada Valea Teilor, oras Babadag, 

judetul Tulcea” şi ,, Lucrari de extindere retea de canalizare Strada Fagului si strada Cabanei, lucrari de 

executie bransamente la reteaua de canalizare si la reteaua de apa potabila, strada Marasesti, strada 

Fagului, strada Cabanei, strada Ocolului,  strada Plevnei, strada Pavel Gheorghe (parţial), strada Păcii, 

strada Aurel Vlaicu  (parţial), judeţul Tulcea, oraş Babadag” conform Anexei
*
, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractul de asociere, 

aprobat conform art.2. 

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

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

Administrativ precum şi Consiliului Local Babadag. 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 12 februarie 2015, după cum 

urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

               PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30 

pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009 privind 

aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta 

Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 12.02.2015, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Horia 

Teodorescu, înregistrată sub nr. 1380.09.02.2015 şi Raportul Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 1381/09.02.2015, prin care se propune modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea 

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

O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. 2 din  Normele de aplicare ale O.U.G nr. 

54/2006, aprobate prin H.G. nr. 168/2007; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1  Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 90/2009, privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole 

şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 Punctul 7 – INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE, se modifică astfel: 

 

1 - articolul 6.1, lit. c)  se modifică si va avea următorul cuprins: 

           c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Concesionar, prin reziliere de către 

Concedent, cu plata unei sume în sarcina Concesionarului şi anume redevenţa datorată pe 

perioada de timp rămasă până la momentul retragerii concesiunii, la care se adaugă majorările de 

întârziere.  

Încălcarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. V, a celor asumate prin Ofertă şi/sau stabilite 

în Caietul de sarcini, precum şi a altor obligaţii astfel cum reies din prezentul Contract, dau 

dreptul Concedentului să declare Contractul rezolvit de plin drept, fără a fi necesară nici o altă 

formalitate sau intervenţie a unei instanţe judecătoreşti, fiind suficientă o adresă scrisă prin care 

se aduc la cunoştinţa concesionarului motivele încetării contractului. 

 

2 - articolul 6.1, lit. e)  se modifică si va avea următorul cuprins: 
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e) în cazul în care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterală de către 

concedent în baza unei notificări prealabile semnată de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea. 

Notificarea de denunţare unilaterală a contractului duce la încetarea de drept a concesiunii la data 

comunicării acesteia, nefiind necesară nici o altă formalitate sau cerere adresată instanţelor 

judecătoreşti. În acest caz, concedentul va plăti o despăgubire justă şi prealabilă, constând în 

contravaloarea investiţiilor realizate de concesionar cu acordul expres al concedentului si 

neamortizate. Se vor despăgubi investiţiile realizate de concesionari în vederea asigurării 

funcţionalităţii imobilului pentru activitatea de desecare. 

În caz de dezacord cu privire la cuantumul despăgubirilor, acestea se vor stabili de către 

Tribunalul în cărui rază teritorială se află Concedentul. Acest dezacord nu dă dreptul şi nu 

permite în nici un caz concesionarului să folosească bunul după primirea notificării de încetare 

unilaterală a contractului. 

 

3 - la articolul 6.1 se introduce alineatul 2, cu următorul cuprins:  

(2) La încetarea contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul concesiunii revine de 

drept în posesia concedentului, fără nici o altă formalitate prealabilă. 

Concedentul, prin reprezentanţii săi, va întocmi un proces-verbal prin care se va constata situaţia 

imobilului concesionat la data încetării concesiunii. 

 

4 - articolul 10.10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

10.10 În cazul încetării anticipate a valabilităţii Contractului, prin reziliere din culpa 

Concesionarului, acesta va fi obligat, fără a lua în considerare alte drepturi sau măsuri reparatorii 

aflate la dispoziţia Concedentului, la plata către Concedent a costurilor suportate de acesta în 

legătură cu rezilierea Contractului. 

 

5 - articolul 12.2 se elimină; 

 

 Art. 2  Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 90/2009, privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole 

şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

Punctul 7 – INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII - CONTRACTUL DE CONCESIUNE, se modifică astfel: 

 

1 - articolul 6.1, lit. e)  se modifică si va avea următorul cuprins: 

e) în cazul în care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterală de către 

concedent în baza unei notificări prealabile semnată de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea. 

Notificarea de denunţare unilaterală a contractului duce la încetarea de drept a concesiunii la data 

comunicării acesteia, nefiind necesară nici o altă formalitate sau cerere adresată instanţelor 

judecătoreşti. În acest caz, concedentul va plăti o despăgubire justă şi prealabilă, constând în 

contravaloarea investiţiilor realizate de concesionar cu acordul expres al concedentului si 

neamortizate. Se vor despăgubi investiţiile realizate de concesionari în vederea asigurării 

funcţionalităţii imobilului pentru activitatea de desecare. 

În caz de dezacord cu privire la cuantumul despăgubirilor, acestea se vor stabili de către 

Tribunalul în cărui rază teritorială se află Concedentul. Acest dezacord nu dă dreptul şi nu 

permite în nici un caz concesionarului să folosească bunul după primirea notificării de încetare 

unilaterală a contractului. 

 

2 - la articolul 6.1 se introduce alineatul 2, cu următorul cuprins:  

(2) La încetarea contractului de concesiune, bunul care a făcut obiectul concesiunii revine de 

drept în posesia concedentului, fără nici o altă formalitate prealabilă. 
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Concedentul, prin reprezentanţii săi, va întocmi un proces-verbal prin care se va constata situaţia 

imobilului concesionat la data încetării concesiunii. 

 

 

3 - articolul 12.2 se elimină; 

 

Art. 3  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009, privind 

aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării 

care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 

articol 2^1, care va avea următorul cuprins: 

 

Art. 2^1 Se aprobă documentaţia-cadru pentru concesionarea bunurilor imobile care asigură 

funcţionalitatea amenajărilor agricole din Delta Dunării, aparţinând domeniului public al 

Judeţului Tulcea, conform anexei la prezenta hotărâre. Anexa la prezenta hotărâre constituie 

Anexa nr. 3
*
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

Art.  4   Contractul de concesiune nr. 413/22.12.2011 pentru exploatarea Staţiei de pompare 

Batac şi a terenului aferent, aflat în vigoare, va fi amendat prin act adiţional în vederea adaptării la noile 

condiţii aprobate conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 5 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, precum şi tuturor celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 12.02.2015, după cum urmează: 28 

voturi  ,,pentru”, - ,,abţineri”, - voturi ‚,împotrivă”. 

 

                                              

        PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,                       

   Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI,   

                                                                                                            Constantin  CABUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

