
MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 05/2015                                          

 

                                                                                                                                                                   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORUL OFICIAL 

AL JUDEŢULUI TULCEA 

 
Nr. 5                         HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII                         MAI  2015 

                                            ŞI  ALTE ACTE PUBLICATE 

 

SUMAR 
 

 

 

 

 

Nr. 

HOTĂRÂRI ALE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN 

TULCEA 

 

 

 

Pag. 

 

 

 

Nr. 

HOTĂRÂRI ALE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN 

TULCEA 

 

 

 

Pag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

60     

 

 

61 

 

 

 

62 

 

 

 

63 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea pe anul 2015 …………….. 

Hotărâre privind aprobarea rectificării  

bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe 

anul 2015…………………………………….. 

Hotărâre privind participarea Consiliului 

Județean Tulcea la „Programul de  

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  

pe  anul  2015 …………..…………………… 

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 77/6/29.11.2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, cu 

modificările ulterioare……………………… 

 

 

  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. UNICAT CONF S.R.L. 

Tulcea şi S.C. ALETO TOURING CAR SRL 

Tulcea ………………………………………….. 

Hotărâre privind ratificarea Contractului de 

Asociere pentru asigurarea funcţionalităţii 

Amenajării Agricole Pardina …………………   

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  

Tulcea ………………………………………….. 

Hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, pe anul 2015....................... 

 

Sentința civilă nr. 2169/27.11.2014, 

pronunțată de Tribunalul Tulcea în Dosarul 

nr. 1630/88/2014 ………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

    5 

 

 

    6 

 

    

 

 7 

  

 

 

8   

 

 
9 

 

  



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 05/2015                                          

 

                                                                                                                                                                   2 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 

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 29 mai 2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 5208/ 22.05.215 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/ 5209/ 22.05.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

Tulcea pe anul 2015; 

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

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

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

venituri de la suma de 301.438 mii lei la suma de 301.521 mii lei şi la cheltuieli de la suma 306.409 

mii lei la suma de 307.301 mii lei, conform anexei nr. 1*, bugetul pe secţiunea de funcţionare si 

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

conform anexei nr. 2.   

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

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

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

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

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 5.780,00 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. 

 Art. 3 - Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare 

rectificată pe anul 2015, conform anexei nr. 4. 

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

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

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

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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

 

  

                PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 61 

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 29 mai 2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/5210/22.05.2015 a domnului vicepreşedinte 

Vasile STRAT şi Raportul nr. III.1.1/5211/22.05.2015 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. 

10/25.05.2015; 

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 : 

  

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 2015, 

la venituri de la 66.441 mii lei la 68.141 mii lei şi la cheltuieli de la 68.199 mii lei la 69.899 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  29 mai 

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

 

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 62 

privind  participarea Consiliului Județean Tulcea 

 la  „Programul  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2015 

 

Consiliul  Judeţean  Tulcea,  întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, legal  

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. III/5206/22.05.2015 a vicepreşedintelui  Consiliului  

Judeţean Tulcea - domnul  Strat Vasile și Raportul nr. III.1.1/ 5207/ 22.05.2015 al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ privind participarea Consiliului Județean Tulcea la „Programul  de  

stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2015; 

Văzând  Raportul de  avizare  al  Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  Judeţean  Tulcea; 
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În conformitate cu  prevederile  Ordinului 609/ 25 martie 2015, pentru  aprobarea Ghidului  de  

finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,  emis  de  Ministerul  Mediului, 

Apelor și Pădurilor şi ale art. 91, alin 1, lit. f, din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale,  

republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

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

modificările  şi  completările  ulterioare, 

       

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Tulcea la „Programul de stimulare a  

înnoirii Parcului auto  naţional” pe anul 2015.   

       Art.2. Se aprobă casarea a două autoturisme uzate, conform datelor de identificare prevăzute  în 

anexa*,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 Art.3. Se  aprobă  achiziţionarea a două autoturisme noi, prin  „Programul de stimulare a  

înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2015. 

Art.4. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar asigurarea contribuţiei proprii până la  

acoperirea integrală a preţului de achiziţionarea autoturismelor  noi se va face din bugetul Județului 

Tulcea, conform anexelor nr. 3 Lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, 

rectificată pe anul 2015 și nr. 3a Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii bugetare in anul 

2015 şi a creditelor de angajament pe anii 2016-2018 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 32/ 

2015 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea, pe 

anul 2015. 

Art. 5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ.   

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  63 

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 77/6/29.11.2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea,  

cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, legal constituită; 

            Având in vedere Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu, înregistrată  

cu nr. 4979 din 15.05.2015 şi Raportul nr. 4980 din 15.05.2015 al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 77/6/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Tulcea, cu modificările ulterioare; 

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

   Având în vedere   prevederile:  
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- art. 179 alin (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           - art. 91 alin. (1) lit.a) şi lit. d) şi alin (5) lit. a) pct. 3 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 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 77/6/29.11.2012  privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager 

persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

înlocuieşte cu anexa* la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice şi Consiliului de Administrație al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea.  

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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

         

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 
 

  

HOTĂRÂREA NR. 64 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. UNICAT CONF S.R.L. Tulcea şi S.C. 

ALETO TOURING CAR SRL Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/5164/21.05.2015, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/5165/21.05.2015, 

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

persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF SRL Tulcea şi S.C. ALETO 

TOURING CAR 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: 
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Art.1 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. UNICAT CONF S.R.L Tulcea, conform Anexei 1* 

la prezenta hotărâre.  

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

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ALETO TOURING CAR  SRL Tulcea, conform 

Anexei nr.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. UNICAT CONF S.R.L Tulcea şi S.C. ALETO TOURING CAR  SRL Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 mai 

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

 

                                              

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 

privind ratificarea Contractului de Asociere pentru  

asigurarea funcţionalităţii Amenajării Agricole Pardina 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

29.05.2015, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. 5220/22.05.2015, Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, 

Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

înregistrat sub nr. 5221/22.05.2015, prin care se propune ratificarea Contractului de Asociere pentru 

asigurarea funcţionalităţii Amenajării Agricole Pardina şi Hotărârea nr.8/08.04.2015 a Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea; 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin.1) lit.c şi alin. 6), lit. a) din Legea administraţiei 

publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3, lit.a,d şi 

g şi art.4 lit.d din  OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, 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 ratificarea Contractului de Asociere nr. 94/20.05.2015  încheiat între Judeţul 

Tulcea-Consiliului Judeţean Tulcea şi Asociaţia Judeţeană a Oierilor Sibdelta Tulcea  pentru asigurarea 

funcţionalităţii Amenăjării Agricole Pardina, conform anexei* la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Contractul de asociere ratificat conform art. 1 a fost încheiat prin derogare de la 

prevederile 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, ţinând cont de Hotărârea nr.8/08.04.2015 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. 
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Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

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

Public şi Asociaţiei Judeţene a Oierilor Sibdelta Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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

 

 

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 66 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 5131/20.05.2015 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, 

domnul Horia TEODORESCU şi Raportul nr. 5132/20.05.2015 al Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Tulcea; 

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

  În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap; 

 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea, conform anexei*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. – Începând cu data adoptării prezentei hotarâri orice alte prevederi contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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

 

            

                PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Constantin CABUZ  
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HOTĂRÂREA NR. 67 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/5459/27 mai 2015 a domnului vicepreşedinte, 

Vasile STRAT şi Raportul comun nr. III.1.1/5460/14108/ 27 mai 2015 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe şi Administrativ și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, 

privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2015; 

 Văzând raportul de avizare a 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 „b” și alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea pe anul 2015, la venituri de la suma de 57.193  mii lei la suma de 57.303 mii lei şi la 

cheltuieli  de la suma de 57.193 mii lei la suma de 57.303 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și lista 

cheltuielilor de capital conform anexei nr. 1b.  

 Art. 2 – Anexele  nr. 1, 1a și 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 D.G.A.S.P.C. Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de  29 mai 

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 

http://https:%20www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx
http://https:%20www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/Hotarari.aspx





















