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HOTĂRÂREA NR. 31 

privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, 

 pe anul 2014, ale Judeţului Tulcea 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2873/19.03.2015 a domnului vicepreşedinte Strat 

Vasile şi Raportul nr. III.1.1/2874/19.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. 3 lit. „a” din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare,  

 

h  o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă Contul anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2014, 

cu veniturile realizate în sumă de 161.577,30 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 

de 153.884,83 mii lei, conform anexei nr. 1a*) si anexei nr. 1b*). Execuţia bugetară a cheltuielilor 

proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1. – 1.46*. 

 Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 512,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 505,28 mii lei, conform anexei nr. 1.5*. 

 Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.114,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.070,36  mii lei, conform anexei nr. 1.17-1*. 

Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 

Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.581,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 2.468,95  mii lei, conform anexei nr. 1.17-2*. 

 Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 4.725,00 mii lei si cu venituri realizate în sumă de 

4.653,10 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 3.910,93 mii lei, conform anexei nr. 

2.5*. 

 Art.6. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.475,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 1.457,46 mii lei, conform anexei nr. 1.22*. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2014 al 

Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 120,00 mii lei, cu venituri realizate în sumă 

de 137,28 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 96,23 mii lei, conform anexei nr. 

2.6*. 

Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, 

cu prevederi bugetare de 1.640,00 mii lei si cu  venituri realizate în sumă de 1.575,20 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.575,20 mii lei, conform anexei nr. 2.7*.  

 Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 56.147,00 mii lei si cheltuieli reprezentând 

plăţi efectuate în  sumă de 54.674,46 mii lei, conform anexei nr. 1.28*. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2014 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 1.274,00 mii 

lei la venituri și 1.906,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.181,86 mii lei si 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.509,57 mii lei, conform anexei nr. 2.8*. 
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Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al Camerei Agricole Judeţene Tulcea  - 

cu prevederi  bugetare în sumă de 429,80 mii lei, venituri încasate în sumă de 394,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 394,00 mii lei, conform anexei nr. 2.9*. 

Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 

2014, cu prevederi  bugetare în sumă de 71.448,17 mii lei la venituri și 72.383,17 mii lei la cheltuieli, cu 

venituri realizate în sumă de 61.810,82 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 

60.986,82 mii lei, conform anexei nr. 2.2*. 

 Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al R.A. Administraţia Zonei Libere 

Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 3.850 mii lei şi venituri realizate în sumă de 3.672 mii lei şi 

la cheltuieli cu prevederi în sumă de 3.850 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 3.031,29 mii lei, conform 

anexei nr. 3a*). 

Art.12. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2014 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării”, la 

venituri cu prevederi  în sumă de 6.984 mii lei şi venituri realizate în sumă de 5.636,93 mii lei şi la 

cheltuieli cu prevederi în sumă de 6.984 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 5.625,20 mii lei, conform 

anexei nr. 3b*). 

Art.13. Se aprobă  execuţia bugetară pentru cheltuielile de capital finanţate din bugetul local şi 

bugetele finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 4a)-4b*). 

  Art.14. Se aprobă  Contul anual de execuţie şi Situaţiile financiare la 31 decembrie 2014, 

respectiv Bilanţul şi anexele acestuia. 

 Art.15. Se aprobă  utilizarea sumei de 4.694.132,56 lei din excedentul anilor precedenţi al 

bugetului local pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare, înregistrat la sfârşitul anului 2014. 

 Art.16. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.46, 2-2.9, 3a), 3b), 4a) şi 4b*) fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.17. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ. 

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

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

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                          Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 32 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea pe anul 2015 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 2903/ 20.03.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 2904/ 20.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

pe anul 2015; 

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

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

19 alin (1) litera „a” și alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2015, la venituri 

de la suma de 297.833 mii lei la suma de 301.438 mii lei şi la cheltuieli de la suma 299.568 mii lei la 

suma de 306.409 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de 

dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b*, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei 

nr. 2*.   

 (2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 mii lei în 

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent 

ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 2.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de dezvoltare. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 4.971,00 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

 Art. 2 - Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificată pe 

anul 2015 şi a creditelor de angajament pe anii 2016 - 2018, conform anexelor nr. 3 şi 3a* şi lista 

lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene rectificată pe anul 2015, conform anexei nr. 

4*. 

 Art. 3 - Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

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

anul 2015, conform anexei nr. 5*. 

 Art. 4 - Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare 

rectificată pe anul 2015, conform anexei nr. 6*. 

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

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

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

Tulcea. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

privind aprobarea rectificării  bugetului  de venituri şi cheltuieli  

al  Școlii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pe anul 2015 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/2888/19.03.2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 2889/ 19.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea  rectificării  bugetului  de venituri şi cheltuieli al  Scolii Gimnaziale 

Speciale nr.14 Tulcea, pe anul 2015; 

 Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin (1) lit. „b” si alin.2 din Legea nr. 273/ 2006 privind 

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

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

ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

  

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale 

nr. 14 Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 2.553 mii lei la suma de 2.558 mii lei si la 

cheltuieli de la suma de 2.553 mii lei la suma de 2.558 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a*.  

Art. 2 – Anexele  nr. 1 si 1a 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 Scolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea. 

 

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

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

 

PREŞEDINTE,                                                                             Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Constantin CABUZ 

  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 34 

privind aprobarea  rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2015 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 2900/ 20.03.2015 a domnului vicepreşedinte 

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 2901/ 20.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

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

Tulcea, anul 2015; 

 Conform Hotărârii  Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Tulcea nr. 6/ 

18.03.2015; 

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

h o t ă r ă ş t e : 
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Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2015, 

la venituri de la 60.891 mii lei la 66.441 mii lei şi la cheltuieli de la 62.649 mii lei la 68.199 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 1a şi 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 1.758,00 mii lei se finanţează din 

excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea şi Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                              Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Constantin CABUZ 

 

 

 

           HOTĂRÂREA NR. 35   

privind aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate  

de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea  

şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pe anul 2015 

 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 2791/ 17.03.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea 

–Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 2454/ 9.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ şi nr. 5385/02.03.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, prin care se propune aprobarea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 

persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea şi/sau de 

susţinătorii legali ai acestora; 

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

În conformitate cu prevederile art. 24, alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. -  Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf Nectarie Tulcea şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru 

anul 2015, în cuantum de 688 lei/lună/beneficiar. 

Art.2. – În situaţia în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Sf Nectarie Tulcea şi/sau  a susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea 

costului mediu lunar de întreţinere, contribuţia lunară va fi asigurată din bugetul Judeţului Tulcea. 
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Art.3. – Susţinătorii legali vor fi obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere proporţional 

cu veniturile realizate şi alte obligaţii legale de întreţinere aflate în executare. 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 36    

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele 

rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2015 

 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 2790/ 17.03.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea 

– Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 2455/ 9.03.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ şi nr. 5386/ 03.02.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din 

centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea,pe 

anul 2015; 

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

În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, lit.,,b” din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 53 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, pentru anul 2015, în cuantum de 1.870 

lei/lună/asistat, respectiv 22.440 lei/an/asistat. 

 Art.2. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare  Persoane cu Handicap  ,‚Sf Dumitru” Zebil, pentru anul 2015, în cuantum de 

1.582 lei/lună/asistat, respectiv 18.984 lei/an/asistat. 

 Art.3. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Babadag pentru anul 2015, în cuantum de 1.895 lei/lună/asistat, respectiv 22.740 

lei/an/asistat. 
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 Art.4. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta „Dumbrava” Babadag pentru anul 2015, în cuantum de 1.563 lei/lună/asistat, respectiv 

18.756 lei/an/asistat. 

 Art.5. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Tichilesti pentru anul 2015, în cuantum de 1.740 lei/lună/asistat, respectiv 20.880 

lei/an/asistat. 

 Art.6. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, pentru anul 2015, în cuantum de 2.115 lei/lună/asistat, 

respectiv 25.380 lei/an/asistat 

 Art.7. – Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica – în copie – prezenta hotărâre 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 162/2014  

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi ale  

Regiei Autonome  AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015, legal constituită; 

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

nr. 2792/17.03.2015 şi  Raportul Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat sub nr. 

2793/17.03.2015, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 162/2014 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor 

publice subordonate şi ale Regiei Autonome AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru 

anul 2015; 

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1 Anexa nr. 5.a. la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 162/2014 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi 

ale Regiei Autonome  AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2015, se 

completează, cu punctul nr. 12, având următorul cuprins: 
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12. Taxă școlarizare curs teatru** 100 lei/lună/elev 

Nota: ** Pentru al doilea copil din aceeaşi familie, se va aplica o reducere de 25 %.   

Art. 2 Anexa nr. 5.b. la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 162/2014 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate şi 

ale Regiei Autonome  AEROPORTUL “DELTA DUNĂRII” TULCEA, pentru anul 2015, se 

completează, cu punctele nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22,  având următorul cuprins: 

17. Tarif pentru acțiuni ce nu implică actul artistic (lansări de carte, 

serbări, conferințe, proiecție film, etc) dar care impun asigurarea 

logisticii și a personalului tehnic 

500 lei/oră 

18. Tarif pentru acțiuni ce implică actul artistic (spectacole de teatru, 

operă, balet, folclor) la care se  impune asigurarea logisticii și a 

personalului tehnic 

650 lei/oră 

19. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în județ 1.000 lei/reprezentație 

20. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în afara județului 2.000 lei/reprezentație 

21. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în județ 1.500 lei/reprezentație 

22. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în afara județului 2.500 lei/reprezentație 

 

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

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, şi va asigura 

publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului Tulcea şi pe pagina web a instituţiei, 

www.cjtulcea.ro. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

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

 cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare  nr. 2846/18.03.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

http://www.cjtulcea.ro/
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Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 2847/18.03.2015 prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e 

 

 

Art.1-Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

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

modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea valorilor de inventar ale poziţiei nr. 273, punctul 

A. Secţia Spital de Urgenţă, pentru imobilele: „Clădire Spital de Urgenţă” şi „Policlinică Judeţeană”, 

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

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

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

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, precum şi tuturor celor interesaţi. 

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

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

 

 

    PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din 

bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2015, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi culturale şi de 

promovare” 

 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015, legal constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1556/11.02.2015 a Preşedintelui Consiliului 

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

Administrativ și al Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului,  cu nr. 

1557  din 11.02.2015, prin care se propune aprobarea  Ghidului solicitantului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2015, pentru domeniile  „Sport” şi 

„Activităţi culturale şi de promovare”; 

             Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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    În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2015, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi culturale şi de promovare”, 

conform anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractele de 

finanţare nerambursabilă.  

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

Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie  şi 

Promovarea Judeţului şi celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.  

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

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

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 

                        privind  aprobarea taxei de utilizare a drumurilor judeţene din judeţul Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedință ordinară din data de 27 martie 2015, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. II.2 /11707/04.11.2014 a d-lui Vicepreşedinte 

Cosmin Călin BOIANGIU, precum şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, nr. 

II.1./11708/04.11.2014, prin care se propune aprobarea Taxei de utilizare a drumurilor judeţene din 

judeţul Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

- art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 91, alin (3), lit. c din Legea nr 215/2001 republicată, cu  modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, 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, taxa de utilizare a drumurilor judeţene din judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 

1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se aprobă  modelul vinietei care confirmă plata taxei de utilizare a drumurilor judeţene 

din   judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea taxei  de utilizare a drumurilor judeţene din 

judeţul Tulcea  conform  Anexei  nr. 3*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4. (1) Constituie contravenţie fapta utilizatorului de a circula pe drumurile judeţene din 

judeţul Tulcea fără a deţine vinieta în original şi factura sau copia documentului care atestă plata taxei 

prevăzute la art.1. 

(2) Cuantumul amenzii contravenţionale pentru fapta prevăzută la alin.1  este stabilit prin    

Anexa nr.  4*,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(3) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de personalul cu 

atribuţii de control, împuternicit de preşedintele consiliului judeţean Tulcea;  

(4) Controlul prevăzut la alin. (3) poate fi efectuat şi în locurile în care vehiculele sunt parcate, 

oprite sau staţionate pe drumurile judeţene din judeţul Tulcea; 

(5) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes judeţean în vederea efectuării controlului privind 

respectarea prevederilor prezentei hotărârii şi imobilizarea acestora până la înlăturarea cauzelor ce au 

condus la această măsură se efectuează de către personalul care, potrivit legii, are drept de oprire şi 

imobilizare a vehiculelor; 

 (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac cu respectarea  dispoziţiilor  

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin  

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 5. (1) Consiliul Judeţean Tulcea va   încheia   cu   distribuitorii,  contracte   de   prestării  

servicii   privind    încasare   taxei  de   utilizare  a  drumurilor judeţene din judeţul Tulcea; 

 (2) Comisionul aferent prestării serviciului de încasare a taxei de utilizare a drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea va fi de 10 % din valoarea decontului cuprinzând  încasările efectuate  lunar; 

Art. 6. Se abrogă orice alte dispoziții contrare; 

Art. 7. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

persoanelor interesate, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public şi va 

asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al judeţului Tulcea şi pe pagina web al instituţiei, 

www.cjtulcea.ro. 

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

2015, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri, -  voturi „împotrivă” 

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 

 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL S.R.L. Măcin 

 şi S.C. SAN TRANS SRL Tulcea 

 

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

constituită: 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/2751/17.03.2015, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/2752/17.03.2015, prin 
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care se propune atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL SRL Măcin şi S.C. SAN TRANS SRL 

Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

92/2007, aprobate prin Ordinul  nr. 353 / 2007  al  Ministerului  Internelor  şi  Reformei Administrative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. 1 lit. (f) din Legea  nr.  215/2001 a   administraţiei  publice  locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL S.R.L. Măcin, conform Anexei nr.1* la 

prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. SAN TRANS S.R.L Tulcea, conform Anexei 2* la 

prezenta hotărâre. 

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

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

Agenţia Tulcea, S.C. ROTORUL S.R.L. Măcin şi S.C. SAN TRANS S.R.L. Tulcea. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 42 

 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012  

privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/2753/17.03.2015 a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1./2754/17.03.2015, 

prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19..12.2012 privind 

aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013 – 30.06.2019; 
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Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 lit. (c) şi (e) şi art. 17 lit.  (a), (c), (d) şi (e)  din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor  şi  

Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate în judeţul Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 56/17.04.2014 a Consiliului 

Judeţean Tulcea; 

            - 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, modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, conform Anexei
*
 la prezenta hotărâre. 

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

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

Agenţia Tulcea, S.C. Conex Trans SRL Tulcea, S.C. Andreeas Trans SRL Tulcea, S.C. Valy – Pan SRL 

Tulcea şi S.C. Mihtrans SRL Tulcea. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                          Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 

privind preluarea unui imobil în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea,  pentru realizarea 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” 

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015, legal constituită; 

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

Horia TEODORESCU, înregistrată sub nr. 2924/20.03.2015 şi Raportul Directiei Investitii, Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor, înregistrat sub nr. 2925/20.03.2015, prin care se propune 

preluarea unui imobil apartinand domeniului public al orasului Sulina aflat in administrarea Consiliului 

Local Sulina, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, pentru realizarea proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al orasului Sulina nr. 35/23.03.2015privind darea in 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea a unui imobil din domeniul public al orasului Sulina şi din 
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administrarea Consiliului Local Sulina, pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in Judetul Tulcea”; 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicata 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 preluarea unui imobil, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, aflat in 

domeniul public orasului Sulina şi in administrarea Consiliului Local Sulina, în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea,  pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in Judetul Tulcea”. 

Art. 2 Predarea – primirea imobilului precizate la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat 

între părţile interesate. 

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

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

Public, Directiei Investitii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, Compartimentului Unitatea de 

Implementare a Proiectului- Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Tulcea precum şi 

Consiliului Local Sulina, în vederea ducerii la îndeplinire.  

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

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

  

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 44 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Tulcea nr. 142/31.10.2013  

privind preluarea unui imobil din administrarea Consiliului Local al oraşului Sulina,  

în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015 legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2927/20.03.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea, Horia Teodorescu, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Tulcea nr. 

142/31.10.2013 privind preluarea unui imobil din administrarea Consiliului Local al oraşului Sulina, în 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 2928/20.03.2015 al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului 

judeţean Tulcea nr. 142/31.10.2013; 

Văzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

republicată şi ale art. 123 alin. (1) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;; 

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

modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 
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Art.1 - Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului judeţean Tulcea nr. 142/31.10.2013 

privind preluarea unui imobil din administrarea Consiliului Local al oraşului Sulina, în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea care va avea următorul conţinut: 

“bunul imobil nominalizat se preia în vederea execuţiei drumului de acces la dana de 

acostare Sulina, ce se va realiza prin proiectul: Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din 

judeţul Tulcea”. 

Art. 2 – Se abrogă articolul 3 al Hotărârii Consiliului judeţean Tulcea nr. 142/31.10.2013 privind 

preluarea unui imobil din administrarea Consiliului Local al oraşului Sulina, în administrarea Consiliului 

Judeţean Tulcea 

Art.3. - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Consiliului Local 

al oraşului Sulina şi Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor. 

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

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

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 45     

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Tulcea 

 

 

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

constituită; 

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

I/2930/20.03.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

înregistrat cu nr. I.6/2931/20.03.2015  privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

         În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2), lit. c), art.104 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art.107 alin.(2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,  

republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014, prin 

transformarea unor posturi în structura acestuia, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

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

Funcţii Publice  în vederea ducerii la îndeplinire.  
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 martie 

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

privind participarea judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea la constituirea 

ASOCIAŢIEI „CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE STUDIES IN THE 

BLACK SEA (CeRAHeS)” 

 

          Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015, legal constituită; 

         Văzând Nota de fundamentare nr. 3003/24.03.2015 a domnului Horia Teodorescu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea şi  Raportul comun nr. 3004/24.03.2015 al Direcţiei Economice Buget 

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

participarea judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea la constituirea ASOCIAŢIEI „CENTER 

FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE STUDIES IN THE BLACK SEA 

(CeRAHeS)”; 

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

Conform prevederilor art. 91, alin. (6), lit.”a”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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 participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, la constituirea 

ASOCIAŢIEI „CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE STUDIES IN THE 

BLACK SEA (CeRAHeS)”, structură de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, 

conform Actului constitutiv, care constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statutul ASOCIAŢIEI „CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE STUDIES IN THE BLACK SEA (CeRAHeS)”, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă participarea Judeţului Tulcea la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei cu 

o contribuţie în numerar în valoare de 600 lei. 

Art.4.  Se desemnează  doamna Lungu Mihaela   să reprezinte Judeţul Tulcea în Adunarea 

Generală a ASOCIAŢIEI „CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE 

STUDIES IN THE BLACK SEA (CeRAHeS)”. 

 

Art. 5 Domnul  Strat Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, este mandatat să 

semneze Actul constitutiv, Statutul şi orice alte documente necesare constituirii ASOCIAŢIEI 
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„CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE STUDIES IN THE BLACK SEA 

(CeRAHeS)”. 

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

Prefectului-Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Accesare 

Fonduri Externe din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, Institutului de Cercetări Eco-Muzeale  “Gavrilă 

Simion” Tulcea şi Asociaţiei “IBIDA” Tulcea. 

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

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

 

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri proprii și 

subvenții al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 3145/ 26 martie 2015 a domnului vicepreşedinte,  

Vasile STRAT  şi Raportul nr. III.1.1/ 3146/ 26 martie 2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din venituri 

proprii și subvenții al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015; 

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii și 

subvenții al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015, la 

venituri de la suma de 5.101 mii lei la suma de 5.123 mii lei şi la cheltuieli de la suma de  5.843 mii lei 

la suma de 5.865 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a*, iar lista cheltuielilor de capital conform anexei 

nr. 1b*.  

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

anilor precedenţi. 

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

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

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

Tulcea şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 martie 

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

 

PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 48 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat 

 din fonduri externe nerambursabile  

al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2015 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 3151/ 26 martie 2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT şi Raportul nr. III.1.1/ 3152/ 26 martie 2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat din fonduri externe 

nerambursabile al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2015; 

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli finanțat din fonduri externe nerambursabile al 

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2015, la venituri suma de 

45 mii lei şi la cheltuieli suma de 45 mii lei, conform anexei nr. 1*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea. 

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

2015, după cum urmează: 27 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

