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HOTĂRÂREA NR. 68 

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 26 iunie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 6354/ 23.06.2015 a domnului Vasile STRAT, 

vicepreședinte şi Raportul nr. III.1.1/6355/23.06.2015 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 301.521 mii lei la suma de 304.221 mii lei şi la cheltuieli de la suma 307.301 

mii lei la suma de 310.001 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

*
 şi lista 

lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2015, conform anexei nr. 4
*
. 

 Art. 3 - Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea rectificată pe anul 2015, conform anexei nr. 5
*
. 

 Art. 4 – 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. 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. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

          PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

               Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 69 

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 26 iunie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 6261/18 iunie 2015 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU  şi Raportul nr. III.1.1/ 6262/18 iunie 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. 

14/ 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  ş i 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 de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2015, la venituri de la 68.141 mii lei la 68.753 mii lei şi la cheltuieli de la 

69.899 mii lei la 70.511 mii lei, conform anexelor nr. 1
*
, 1a

*
 şi 1b

*
 care fac parte integrantă din 

prezenta.  

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

excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea şi Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 70 

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finanțat  

din venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural ,,Jean Bart” Tulcea, pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2015, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/6272/ 18 iunie 2015 a domnului preşedinte,  

Horia Teodorescu şi Raportul nr. III.1.1/6273/18 iunie 2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

proprii și subvenții al Centrului Cultural Jean Bart 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 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli finanțat din venituri proprii și 

subvenții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea la  venituri de la suma de 1580,0 mii lei la suma 

de 1648,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1580,0 mii lei la suma de 1648,0 mii lei, conform 

anexelor nr. 1
*
 şi 1a

*
, lista programelor şi proiectelor culturale conform anexei nr. 2

*
 si lista 

cheltuielilor de capital  cu finanţare din venituri proprii si subvenții pe anul 2015 şi a creditelor de 

angajament pe anii 2016-2018 conform anexei nr. 3
*
, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi Centrului Cultural Jean Bart Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 71 

privind participarea Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea la   

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

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2015, legal  

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare  nr. III/ 6274/18 iunie 2015 a  preşedintelui  Consiliului  

Judeţean Tulcea - domnul  Teodorescu Horia și Raportul nr. III.1.1/ 6275/ 18 iunie 2015 al Direcției 
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Economice Buget Finanțe și Administrativ  privind  participarea Centrului Cultural „Jean Bart” 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; 

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 Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea la „Programul de  

stimulare a  înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2015.   

       Art. 2. Se aprobă casarea unui autoturism  uzat, conform datelor de identificare prevăzute în 

anexa
*
, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou, 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 de venituri și 

cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, conform anexelor  nr. 3 Lista cheltuielilor de capital 

cu finanţare  din venituri proprii și subvenții, pe anul 2015 și  a creditelor de angajament pe anii 2016-

2018 din hotărârea Consiliului Județean Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart”  Tulcea, pe anul 2015. 

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

Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ și Centrului Cultural Jean Bart Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 72 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţării nerambursabile din 

bugetul Judeţului Tulcea,  pe anul 2015, cultelor religioase recunoscute de lege, care își 

desfășoară activitatea în județul Tulcea 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2015, legal 

constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5098/20.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu şi Raportul Serviciului Accesare Fonduri Externe,  cu nr. 

5099/20.05.2015, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţării 

nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2015, cultelor religioase recunoscute de lege, care 

își desfășoară activitatea în județul Tulcea; 

             Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale 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 finanţării nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2015, cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în 

judeţul Tulcea, conform anexei
*
. 

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, Serviciului Accesare Fonduri Externe şi celor interesaţi în 

vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 49/6/28.09.2012 

 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.06.2015, legal constituită, 

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

6085/15.06.2015, Raportul comun nr. 6086/15.06.2015 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 49/6/28.09.2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Tulcea, cu modificările ulterioare şi adresa nr. 246/TL/04.06.2015 a Structurii Teritoriale 

pentru Probleme Speciale a judeţului Tulcea din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale; 

Văzând  avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art.4, alin 1, din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin  

Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, ale art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 

45/1994, cu modificările ulterioare, art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. 1, lit f şi alin. 5, 

lit. a, pct. 7, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Monografia economico-militară a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 49/6/28.09.2012, cu modificările ulterioare, se modifică prin înlocuirea anexelor nr. 

1a), 3), 5), 8a), 8b), 8c), 8d), 8e), 10, 11 si 16  conform anexelor nr. 1-11
*
 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica un exemplar Centrului Militar 

Judeţean Tulcea, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Tulcea, sub formă de document unitar, 

constituit din anexe, iar Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care 

gestionează baza de date la nivel naţional va transmite un exemplar pe disc optic. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 74 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY S.R.L. Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2015, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/6189./17.06.2015, a d-lui vicepreşedinte Cosmin Călin 

BOIANGIU şi Raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/6190/17.06.2015, 

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

persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor 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 unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY S.R.L Tulcea, conform 

Anexei 1
*
 la prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în  copie, prezenta hotărâre 

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

Agenţia Tulcea şi S.C. MODERN AGENCY S.R.L Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Constantin CABUZ 

 

 

 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 75 

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 26.06.2015, legal constituită; 

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

Horia TEODORESCU, înregistrată sub nr. 6214/17.06.2015 şi Raportul Directiei Investitii, Fonduri 

Externe si Managementul Proiectelor, înregistrat sub nr. 6215/17.06.2015 prin care se propune 

preluarea unui imobil apartinand domeniului public al comunei Crisan aflat in administrarea Consiliului 

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

Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea” 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Crisan nr. 20/30.04.2015 privind darea in 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea a unui imobil din domeniul public al comunei Crisan şi din 

administrarea Consiliului Local Crisan, 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 comunei Crisan şi in administrarea Consiliului Local Crisan, în administrarea 

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

Deseurilor in Judetul Tulcea”. 

Art. 2 Predarea – primirea imobilului precizat 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 Crisan, în vederea ducerii la îndeplinire.  
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 76 

privind modificarea organigramei  și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 16/30.01.2015,  

cu modificările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2015, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6160 din 16.06.2015 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 6161 din 16.06.2015  al Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, 

Evidenţă Funcţii Publice  privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea aprobat prin Hotărârea nr.16/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

 Văzând  Hotărârea nr. 13/05.06.2015 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea;  

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

În conformitate cu dispozitiile art.15 lit. b) si c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G 

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si competenţe exercitate de Ministerul Sanătăţii 

catre autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G nr.56/2009 şi ale art. 91 alin.(2) litera 

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

ulterioare; 

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

modificarile si completarile ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.16/30.01.2015, cu modificările 

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

        Art. 2. Serviciul Administratie Publica Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea şi Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calitatii, Evidenţă Funcţii 

Publice. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Constantin CABUZ 

 

 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 06/2015                                          

 

10 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 

pentru modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 

 al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26.06.2015, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. I/6232 din 18.06.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, înregistrat sub nr.I.6/ 6233 din 18.06.2015 pentru 

modificarea Consiliului de Administraţie al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea; 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99 din 30.09.2010; 

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 componenţei Consiliului de Administraţie al Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 170/20.12.2013, după cum urmează: 

- Furtună Nicoleta - director executiv al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea;  

- Radu Mihaela - inspector în cadrul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea; 

- Pârciog Constantin - şef Serviciu Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

- Consiliul Judetean Tulcea.     

                   

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

Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, domnului Pârciog Constantin, 

doamnelor Furtună Nicoleta şi Radu Mihaela şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidenţă Funcţii Publice, în vederea ducerii la îndeplinire.  

 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Constantin CABUZ 
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HOTĂRÂREA NR. 78 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate de partener al proiectului 

intitulat „Managementul patrimoniului cultural de coastă” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2015, legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6352/ 22.06.2015, a Domnului Preşedinte al 

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

Externe şi Managementul Proiectelor nr. 6353/22.06.2015, prin care se propune aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Tulcea în calitate de partener al proiectului intitulat: "Managementul patrimoniului 

cultural de coastă". 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. 5, lit. a, pct.4 şi alin. 6 lit. 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 participarea Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate de partener al proiectului 

intitulat „Managementul patrimoniului cultural de coastă”, cu o valoare totală de 1.750.000 Euro, 

respectiv 7.875.000 lei.  

Art. 2 Bugetul alocat Consiliului Judeţean Tulcea, în calitate de partener al proiectului este de 

181.000 Euro, respectiv 814.500 lei. 

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea naţională a proiectului cu suma de 27.150 Euro, respectiv 

122.175 lei (inclusiv T.V.A.), care reprezintă contribuţia de 15% din valoarea de 181.000 Euro, 

respectiv 814.500 lei, aferentă partenerului.  

Art. 4 Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului din bugetul Judeţului Tulcea cu suma de 

3.620 Euro, respectiv 16.290 lei (inclusiv T.V.A.), care reprezintă contribuţia de 2%.   

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

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

Administrativ, precum şi persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Constantin CABUZ 

 

 

                    

HOTĂRÂREA NR. 79 

privind aprobarea preluării unui imobil din domeniul public al Oraşului Babadag şi din  

administrarea Consiliului Local al Oraşului Babadag, în domeniul public al Judeţului Tulcea şi 

în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2015, legal constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 6327/22.06.2015, Raportul Compartimentului Gestionarea şi 
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Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 6328./22.06.2015, prin care se propune aprobarea 

preluării unui imobil din domeniul public al Oraşului Babadag şi din administrarea Consiliului Local al 

Oraşului Babadag, în domeniul public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Babadag nr. 79/19.06.2015, privind trecerea din 

domeniul public al U.A.T. Oraşul Babadag şi din administrarea Consiliului Local Babadag în domeniul 

public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, a imobilului compus din 

construcţie, în suprafaţă construită de Sc = 969 mp, teren aferent în suprafaţă de St = 5.005 mp şi cale 

de acces comună în suprafaţă de 621 mp, situat în strada Heracleea nr. 41, Oraş Babadag, Judeţul 

Tulcea; 

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

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

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

republicată şi ale art. 91, alin. 5), lit. a, pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

  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, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1
*
 

şi 2
*
 la prezenta hotărâre, din domeniul public al Oraşului Babadag şi din administrarea Consiliului 

Local al Oraşului Babadag, în domeniul public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Tulcea.  

Art.  2  Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinaţia de secţie exterioară de primiri urgenţe, în 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

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

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

Public şi  Consiliului Local al Oraşului Babadag.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                       Constantin CABUZ 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 80 

           pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2015, legal constituită; 

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

nr.6356din 23.06.2015 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenta Functii 

Publice nr.6357 din 23.06.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 
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 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 91 alin. 2 lit. „c”  şi ale art. 104 alin. (2) lit. “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 administrației publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea în aparatul de specialitate al Regiei Autonome Aeroportul “Delta 

Dunării” Tulcea, cu un numar de 15 posturi, a Unității de Implementare a Proiectului cu tema 

“Modernizarea suprafeţelor de mişcare, extinderea pistei și a platformei de îmbarcare – debarcare 

pentru Aeroportul “Delta Dunării Tulcea”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transporturi, 

Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport aerian.  

 

Art. 2. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea începând cu 29.06.2015, conform anexelor nr.1
*
 

si 2* care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.  

 

          Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenta Functii 

Publice.  

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 iunie 

2015, după cum urmează: 29 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

