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HOTĂRÂREA NR. 162 

pentru validarea Dispoziției nr. 332/26.09.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018 
 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 13702/2 octombrie 2018 și Raportul de specialitate nr.  13703/2 

octombrie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ pentru validarea Dispoziției nr. 

332/ 26.09.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Tulcea,  pe anul 2018; 

- H.G. nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 332/26.09.2018 privind aprobarea 

majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și 

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și art. 104 alin. (1) lit. c) și 

alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale  art. 19 alin. (1) și alin. (2) și  art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 332/26.09.2018 

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

de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 

2018, pentru rectificarea cu suma de 7.907,00 mii lei a bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 

2018, la venituri de la suma de 186.134,00 mii lei la suma de 194.041,00 mii lei şi la cheltuieli de la 

suma de 257.697,00 mii lei la suma de 264.104,00 mii lei, conform anexei nr. 1 și bugetul pe secțiunea 

de funcționare si secțiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b. 

(2) Bugetul propriu general consolidat al județului Tulcea, detaliat pe capitole de cheltuieli pe 

anul 2018 este conform anexei nr. 2. 

(3) Se aprobă listele cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, rectificate pe anul 

2018 şi a creditelor de angajament pe anii 2019 - 2021, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

(4) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 7.100 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 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2018 

pentru cele două secțiuni. 

(5) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 2.650,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 67.413,0 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 
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  Art. 2 Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 332/26.09.2018 

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

de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 

2018, pentru rectificarea cu suma de 6.407,00 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 

81.278 mii lei la suma de 89.185 mii lei și la cheltuieli de la suma de 84.478 mii lei la suma de 90.885 

mii lei, conform anexelor nr. 4, 4a și și Lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, 

rectificată  pe anul 2018, conform anexei nr. 4b. 

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

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

Instituției Prefectului -  Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

    

 

 

HOTĂRÂREA NR. 163  

privind aprobarea modificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13758/3 octombrie 2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 13759/ 2780/ 3 octombrie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pentru modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale 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), lit. a) din Legea 

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

  Văzând prevederile art. 2 și art. 7 din  Ordonanța de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea 

unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare şi O.M.F. nr. 3145/ 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

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

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea rectificat pe anul 2018” și nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico- 

financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 

rectificat pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 99/2018 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe 

anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 205/2017 

 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome  Aeroportul 

“Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11648/23.08.2018 și  Raportul de specialitate al 

Direcției  Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat sub nr. 11649/23.08.2018, prin care se 

propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 205/2017 privind stabilirea taxelor și 

tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului 

Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018; 

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  și ale art. 30 din Legea 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 si art. 115, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1.   Anexa nr. 6  - "Tarife – Spitalul Județean de Urgență Tulcea"  la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 205/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome  

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018, se completează la capitolul  II  - Examene 

radiologice cu punctele 33 – 44 – Investigații RMN,  având următorul cuprins: 
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II. Examene radiologice 

 

Nr. 

crt. 
INVESTIGAȚII RMN  

Tarif 

(lei) 

33. Craniocerebral  nativ 640  

34. Craniocerebral + sc 840  

35. Regiune cervicală nativ 640  

36. Regiune cervicală + sc 840  

37. Umăr, genunchi, gleznă, etc. nativ 640  

38. Umăr, genunchi, gleznă, etc. + sc 840  

39. Coloană vertebrală 1 regiune nativ 640  

40. Coloană vertebrală 1 regiune + sc 840  

41. Abdomen nativ (cu COLANGIO) nativ 740  

42. Abdomen nativ (cu COLANGIO) + sc 940  

43. Pelvis nativ 640  

44 Pelvis nativ + sc 840  

- Investigațiile de la punctele 33 – 44 conțin CD, film si interpretare scrisa. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și 

pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 165 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2018 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte 

cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan  

cu 3 locuințe protejate” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 13823/04.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

13824/04.10.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi nr. 

28680/04.10.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2018 privind aprobarea Documentaţiei 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și 

crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”; 

Având  în vedere rapoartele  Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1), lit.b și f şi alin. (3), lit. f din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c 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 modificarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 

locuințe protejate”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2018, conform anexelor 

nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, 

Buget, Finante şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 166 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 3/2018 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte 

cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 13825/04.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

13826/04.10.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi nr. 

28681/04.10.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 3/2018 privind aprobarea Documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea 

centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate”; 

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

În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1), lit.b și f şi alin. (3), lit. f din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

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

 

           Art. 1 Se aprobă modificarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi  Mahmudia cu 3 

locuințe protejate”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 3/2018, conform anexelor 

nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, 

Buget, Finante şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 167 

privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate” și a cheltuielilor 

legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13829/04.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

13830/04.10.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 28683/04.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea proiectului „Servicii 

sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi 

Smardan cu 3 locuinte protejate”  și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând Notificarea nr. 23354/13.09.2018 și nr. 17251/DIPOR/13.09.2018 cu privire la 

demararea etapei precontractuale aferente obiectivului de investitii „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte 

protejate”, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) 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 proiectul „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate”, în vederea finanțării 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 10/2018                                          

 

10 

 

 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

investiții 8.3, Număr apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/ITI, Cod SMIS 120109. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte 

protejate”, în cuantum de 3.181.455,69 lei (inclusiv TVA). 

          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, respectiv 2% din valoarea  eligibila a proiectului, în cuantum de 63.629,11 lei (inclusiv 

TVA), reprezentand  cofinanțarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea 

centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate”, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Marinov Gabriel-Teodosie, în calitate de Director general al 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare, în numele institutiei.  

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor,  

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ si Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 168 

privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13827/04.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

13828/04.10.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 28682/04.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea proiectului „Servicii 

sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi 

Mahmudia cu 3 locuinte protejate”  și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând Notificarea nr. 23353/13.09.2018 și nr. 17250/DIPOR/13.09.2018 cu privire la 

demararea etapei precontractuale aferente obiectivului de investitii „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 

locuinte protejate”  , emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est; 
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În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) 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 proiectul „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate”, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 

investiții 8.3, Număr apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/ITI, Cod SMIS 120108. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Servicii sociale integrate prin 

dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 

locuinte protejate”, în cuantum de 3.024.141,62 lei (inclusiv TVA). 

          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, respectiv 2% din valoarea  eligibila a proiectului, în cuantum de 60.482,83 lei (inclusiv 

TVA), reprezentand  cofinanțarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea 

centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate”, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Marinov Gabriel-Teodosie, în calitate de Director general al 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare, în numele institutiei.  

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor,  

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ si Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                                                   

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 169 

privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a Centrului de Îngrijire si 

Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr. 47, judetul Tulcea” și 

a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13814/04.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

13815/04.10.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 28677/04.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea proiectului „Cresterea 
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eficientei energetice a Centrului de Ingrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, 

strada Heracleea nr.47, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând Notificarea nr. 23357/13.09.2018 și nr. 17254/DIPOR/13.09.2018 cu privire la 

demararea etapei precontractuale aferente obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a 

Centrului de Ingrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.47, 

judetul Tulcea”, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) 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 proiectul „Cresterea eficientei energetice a Centrului de Ingrijire si Asistenta 

Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.47, judetul Tulcea”, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 

de investiții 3.1, Număr apel de proiecte POR/3/3.1/B/1/ITI, Cod SMIS 120099. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a Centrului de 

Ingrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.47, judetul 

Tulcea”, în cuantum de 5.036.461,67 lei (inclusiv TVA). 

          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, respectiv 2% din valoarea  eligibila a proiectului, în cuantum de 100.729,23 lei 

(inclusiv TVA), reprezentand  cofinanțarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Centrului de 

Ingrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.47, judetul 

Tulcea”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Centrului de Ingrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul 

Tulcea, strada Heracleea nr.47, judetul Tulcea”, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Marinov Gabriel-Teodosie, în calitate de Director general al 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare, în numele institutiei.  

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor,  

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ si Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 170 

privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Complexului de servicii sociale 

cu functiuni multiple „Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr. 49, 

judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13819/04.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

13820/04.10.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 28678/04.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea proiectului „Cresterea 

eficientei energetice a Complexului de servicii sociale cu functiuni multiple “Dumbrava” din orasul 

Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.49, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând Notificarea nr.23352/13.09.2018 și nr.17249/DIPOR/13.09.2018 cu privire la 

demararea etapei precontractuale aferente obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a 

Complexului de servicii sociale cu functiuni multiple “Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, 

strada Heracleea nr.49, judetul Tulcea”, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) 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 proiectul „Cresterea eficientei energetice a Complexului de servicii sociale cu 

functiuni multiple “Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.49, judetul 

Tulcea”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Număr apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/ITI, Cod SMIS 

120102. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a Complexului de 

servicii sociale cu functiuni multiple “Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea 

nr.49, judetul Tulcea”, în cuantum de 7.773.063,73 lei (inclusiv TVA). 

          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, respectiv 2% din valoarea  eligibila a proiectului, în cuantum de 155.461,27 lei 

(inclusiv TVA), reprezentand  cofinanțarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Complexului 

de servicii sociale cu functiuni multiple “Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada 

Heracleea nr.49, judetul Tulcea”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Complexului de servicii sociale cu functiuni multiple “Dumbrava” 

din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr.49, judetul Tulcea”, se vor asigura din bugetul 

Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 
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Art. 6. Se împuternicește domnul Marinov Gabriel-Teodosie, în calitate de Director general al 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare, în numele institutiei.  

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor,  

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ si Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 171 

privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Caminului pentru persoane 

varstnice „Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada Mircea Voda nr. 57C, 

judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13821/04.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

13822/04.10.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 28679/04.10.2018 al Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea proiectului „Cresterea 

eficientei energetice a Caminului pentru persoane varstnice “Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, 

judetul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând Notificarea nr.23355/13.09.2018 și nr.17252/DIPOR/13.09.2018 cu privire la 

demararea etapei precontractuale aferente obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a 

Caminului pentru persoane varstnice “Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada 

Mircea Voda nr.57C, judetul Tulcea”, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) 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 proiectul „Cresterea eficientei energetice a Caminului pentru persoane varstnice 

„Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, judetul Tulcea”, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 3.1, Număr apel de proiecte POR/2017//3/3.1/B/1/ITI, Cod SMIS 120104. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Cresterea eficientei energetice a Caminului 

pentru persoane varstnice “Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada Mircea Voda 

nr.57C, judetul Tulcea”, în cuantum de 8.720.787,11 lei (inclusiv TVA). 
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          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul  Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, in suma de 160.841,11 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea  eligibila a proiectului, în cuantum de 

171.198,92 lei (inclusiv TVA), reprezentand  cofinanțarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a 

Caminului pentru persoane varstnice “Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada 

Mircea Voda nr.57C, judetul Tulcea”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Cresterea eficientei energetice a Caminului pentru persoane varstnice “Sf.Nectarie” din Municipiul 

Tulcea, judetul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, judetul Tulcea”, se vor asigura din bugetul 

Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Marinov Gabriel-Teodosie, în calitate de Director general al 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare, în numele institutiei.  

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor,  

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ si Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

          Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor 

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 123543 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13834/04.10.2018 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget 

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 13835/04.10.2018 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea nr. 2900/04.10.2018, prin care se propune aprobarea valorii totale eligibile a 

proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul 

”Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și 

creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 123543;  

 Văzând rapoartele comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Judetean Tulcea nr. 40 din data de 28 februarie 2018 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea
,,
; 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit. f),al art. 97 alin (1) și al art. 98 raportat la art. 45, alin.(2), lit.d) 

precum şi al art.115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ș t e:  

 

Art.1 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor 

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 45.099.785,48 lei, inclusiv TVA. 

          (2) Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului „Cresterea sigurantei si securitatii 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunarii” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală eligibila a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”,  respectiv 37.025.530,90 lei, din care: 

- 27.769.148,17 lei reprezintă contribuția CE; 

- 8.515.872,11 lei reprezintă contribuția publica eligibila asigurată prin bugetul de stat; 

- 740.510,62 lei reprezintă contribuția publica eligibila asigurată prin bugetul Consiliului       

Județean Tulcea. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 8.074.254,58 lei, din care:  

- 996.168,52 lei reprezintă contribuția Beneficiarului de 2,62%; 

- 3.236,17 lei reprezintă cheltuielile neeligibile; 

- 185.344,97 lei reprezintă TVA aferent contribuției Beneficiarului de 2,62%; 

- 614,87 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile 

- 137.777,80 lei reprezintă TVA aferent contributiei din cheltuielile publice eligibile asigurată     

prin bugetul Consiliului Județean Tulcea. 

- 5.166.667,54 lei reprezintă TVA aferent contributiei CE 

- 1.584.444,71 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul 

de stat.  

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 878.288,42 lei (inclusiv 

T.V.A),  reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, din care: 

- 740.510,62 lei reprezentând valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul 

Consiliului Județean Tulcea; 

- 137.777,80 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul 

Consiliului Județean Tulcea.   

 

Art.5 Se aprobă defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului, după cum urmează: 
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Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

eligibilă 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din  FEDR       

(75%) 
 

Valoarea 
eligibilă 

nerambursabilă 
din bugetul de 

stat (23%) 
 

Valoarea co-
finanţării 

eligibile din 
bugetul 

Consiliului 
Județean 

Tulcea (2%) 

Valoare neeligibilă 

Valoare co-
finanțare 

neeligibilă a 
beneficiarului 

(2,62%) 

Valoarea 
TVA 

aferentă 
2,62% 

Valoarea 
TVA 

aferenta 
valoarii co-
finanţării 

eligibile din 
bugetul 

Consiliului 
Județean 

Tulcea 

Valoarea 
TVA 

aferentă 
cheltuielii 
eligibile 

Valoar
ea TVA 
aferent

ă 
cheltui

elii 
neeligi

bile 

Valoare 
aferenta 

cheltuielilor 
neeligibile 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) lei  (lei) (lei) (lei) 

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

45.099.785,48 37.025.530,90 27.769.148,17 75 8.515.872,11 23 740.510,62 2 996.168,52 2,62 185.344,97 137.777,80 6.751.112,25 614,87 3.236,17 

 

 

Art.6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se 

vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 173 

privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” - cod SMIS 123542 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 9 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13832/04.10.2018 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget 

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 13833/04.10.2018 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea nr. 2899/04.10.2018 prin care se propune aprobarea valorii totale eligibile a 

proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul 
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„Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea 

securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 123542;  

 Văzând rapoartele comisiilor de  specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 40 din data de 28 februarie 2018 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investiții „Cresterea sigurantei și securitatii pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea
,,
; 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. f),al art. 97 alin (1) și al art.98 raportat la art. 45, alin.(2), lit. d) 

precum şi al art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor 

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunarii” 

Tulcea”, respectiv 40.465.669,12 lei, inclusiv TVA. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării" Tulcea”, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării" Tulcea”,  respectiv 34.111.551,92 lei, din care: 

- 25.583.663,94 lei reprezintă contribuția CE, respectiv 75% FEDR; 

- 7.845.656,94 lei reprezintă 23% din valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin 

bugetul de stat; 

- 682.231,04 lei reprezintă 2% din valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin 

bugetul Consiliului Județean Tulcea. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării" Tulcea”, respectiv 6.354.117,20 lei, din care:  

- 3.163,83 lei reprezintă cheltuielile neeligibile; 

- 127.007,04 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile de 2%; 

-  601,13 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile 

- 6.223.345,20 lei reprezinta TVA aferent contributiei din cheltuielile publice eligibile.  

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 813.003,04 lei (inclusiv 

T.V.A),  reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, din care: 

- 682.231,04 lei reprezentând 2% din valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin 

bugetul Consiliului Județean Tulcea; 

- 3.163,83  lei reprezintă cheltuielile neeligibile; 

- 127.007,04 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile de 2%; 

- 601,13 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile.  

 

Art.5 Se aprobă defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, după cum urmează: 
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Valoarea 
totală   

Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din  

FEDR 
 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
din bugetul de 

stat 
 

Valoarea co-
finanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 
din bugetul 
Consiliului 
Județean 

Tulcea 

Valoare neeligibilă 

Valoarea 
TVA 

aferentă 
2% 

Valoarea TVA 
aferentă 
cheltuielii 
eligibile 

Valoarea 
TVA 

aferentă 
cheltuielii 
neeligibile 

Valoare 
aferenta 

cheltuielilor 
neeligibile 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) lei (lei) (lei) (lei) 

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

40.465.669,12 34.111.551,92 25.583.663,94 75 7.845.656,94 23 682.231,04 2 127.007,04 6.350.352,24 601,13 3.163,83 

 

           

Art.6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se 

vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

       

                     

                 PREȘEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 174   

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al oraşului Isaccea, 

asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T - tronson intravilan situat în oraşul Isaccea, 

județul Tulcea, cuprins între  km 0+000 și km 1+990 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie                                                                            

2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13863 din 04.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

13864 din 04.10.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi 

Asistenţă Juridică prin care se propune constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului 

Local al oraşului Isaccea, asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T - tronson intravilan situat in 

oraşul Isaccea, județul Tulcea, cuprins intre  km 0+000 și km 1+990 (L-1,990 km, S-12.488 mp), 

domeniul public de interes județean; 

         Ţinând cont de Hotărârea nr. 153 din 27.09.2018 a Consiliului Local al oraşului Isaccea privind 

solicitarea de constituire a dreptului de administrare de către Consiliul Județean Tulcea,  în favoarea 

Consiliului Local al oraşului Isaccea, pentru imobilul DJ229T - tronson intravilan cuprins între  km 

0+000 și km 1+990 (L-1,990 km, S-12.488 mp), domeniul public de interes județean; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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În conformitate cu prevederile art.866, art.867 şi art.868 din  Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit.c) şi 

lit.f) şi alin.(4) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                     h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al oraşului 

Isaccea, asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T - tronson intravilan situat în oraşul Isaccea, 

judeţul Tulcea, cuprins între km 0+000 și km 1+990, domeniul public de interes județean, având datele 

de identificare conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si Managementul 

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Consiliului Local al 

oraşului Isaccea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 9 

octombrie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.   

 

                         

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 175 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli  

al Judeţului Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr.  14697/19.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

14698/19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea rectificării 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 2018, ale  art. 19 

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

completările ulterioare și ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si văzând Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 de venituri și cheltuieli al Judeţului Tulcea, 

pe anul 2018, la venituri de la suma de 194.041,00 mii lei la suma de 194.159,00 mii lei şi la cheltuieli 
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de la suma de 264.104,00 mii lei la suma de 267.242,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe 

secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b, bugetul detaliat pe 

capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.   

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.100 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 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2018 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 5.650,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 67.433,0 mii lei din excedentul anilor 

precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă listele cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificate pe 

anul 2018 şi a creditelor de angajament pe anii 2019 - 2021, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

Art. 3 – Se aprobă Programul activităților socio - culturale finanțate din bugetul propriu al 

Județului Tulcea, rectificat pe anul 2018, conform anexei nr. 4. 

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 2018, conform anexei nr. 5. 

Art. 5 - Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare 

rectificată pe anul 2018, conform anexei nr. 6. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

   

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 176 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14699/19.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

14700/ 30001/ 19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu 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), lit. a) din 

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

ulterioare; 
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 Văzând prevederile Legii nr. 2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 2018, Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c) 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 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, la venituri suma de 89.185,00  mii lei şi 

la cheltuieli de la suma de 90.885,00 mii lei la suma de 93.885,00 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1.a, 

care fac parte din prezenta hotărâre. 

              (2) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 4.700,0 mii lei din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți.          

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                        

 

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI     

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 177 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14701/19.10.2018 şi Raportul de specialitate nr.  

14702/ 10314/ 19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe 

anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu 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) lit. a) din Legea 

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

 Văzând prevederile Legii nr.2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 2018; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin (1) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

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

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 

1.212 mii lei la suma de 1.213 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.212 mii lei la suma de 1.213 mii 

lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a, 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, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

              PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI     

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 178 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14695/19.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

14696/3143/19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pentru modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale 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), lit. a) din 

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

ulterioare; 

  Văzând prevederile art. 2 și art. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea 

unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare şi O.M.F. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 anexelor nr. 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea modificat pe anul 2018”, nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico- 
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financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, 

modificată pe anul 2018” și nr. 3 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, modificat pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 99/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare conform anexelor nr. 1, 2 

și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea. 

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

 Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 179  

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea  

și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate  

Consiliului Județean Tulcea la trimestrul III 2018  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14703/19.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

14704/19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul III 2018; 

 Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. (3) lit.  a) din Legea nr. 

215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul III 

2018, cu veniturile realizate în sumă de 129.238,28 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 

în sumă de 121.929,83 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul III 2018 al bugetelor instituțiilor publice 

finanțate integral din venituri proprii, cu veniturile realizate în sumă de 126.963,17 mii lei şi cu 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 101.396,23 mii lei, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul III 2018 al bugetelor instituțiilor publice 

finanțate parțial din bugetul local, cu veniturile realizate în sumă de 6.512,75 mii lei şi cu cheltuieli 
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reprezentând plăţi efectuate în sumă de 5.737,33 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.      

                                      

 

PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

                                                                 

 

  
HOTĂRÂREA NR. 180 

privind repartizarea unor sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru 

aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 

17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale 

pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele 

defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale,  

pe anii 2019 - 2021, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14683/ 19.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

14684/19.10.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind modificarea anexei 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 privind repartizarea unor sume din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru aprobarea repartizării fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi 

judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% 

din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 

2019 - 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând adresa nr. TLG_STZ 2215/ 10.10.2018 emisă de Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Galați; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de 

stat pe anul 2018, 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 și art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

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

 

 Art. 1  Se aprobă repartizarea sumei de 1.382,401 mii lei din fondul constituit la dispoziția 

Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 cuprinzând repartizarea fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2018, la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean 

Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ 

– teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din 

sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019 - 2021, cu 

modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și  

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, precum şi unităților administrativ - teritoriale 

enumerate în anexă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 16 voturi „pentru”, - „abţineri”, 12 voturi „împotrivă”. 

 
 

              PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 181 

pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și 

consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate in dotarea  aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Tulcea si a instituțiilor  publice din subordinea Consiliului Județean 

Tulcea, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

-  Nota de fundamentare nr. 14689/19 octombrie 2018 şi Raportul de specialitate nr. 14690/19 

octombrie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ pentru modificarea și 

completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor 

limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului lunar de carburanți pentru 

autoturismele aflate în dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor 

publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- art. 91, alin (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În  temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) 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 modifică și se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului 

lunar de carburanți pentru autoturismele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Tulcea si a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare prin care se stabilesc limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua 

cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea, precum şi 

de către instituţiile publice din subordinea acestuia, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  

Prefectului - Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului 

Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

  

               PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

                                                                         
  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 182 

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social 

 pentru anul școlar 2018 - 2019 pentru elevii cu cerințe educaționale  

speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14705/19.10.2018 și Raportul de specialitate al 

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea nr. 

14706/ 6084/ 19 octombrie 2018 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 

2018 - 2019 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 

Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

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

 

 Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2018 - 2019 a unui număr de 19 burse de ajutor 

social în cuantum de 70 lei/ lună/ elev pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala 

Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ şi Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂREA NR. 183    

privind aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului  

,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 14765/22.10.2018, prin care se propune aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare și extindere 

Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea” și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

înregistrat cu nr. 14766/22.10.2018; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

POR 2014-2020 Axa Prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiție 

10.1. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI;  

 În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (5), lit. a), pct. 1 și 2 și art. 

98 raportat la art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, 

Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de 
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participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR /2017/10/10.1/10.1b/ITI;  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială 

Specială nr. 14, Tulcea”, în cuantum de 3.177.244,68 lei (inclusiv TVA). 

         Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ- Teritoriale Județul 

Tulcea, în sumă de 101.083,93 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, în cuantum de 38.305,14 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 62.778,79 lei (inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea 

proiectului ,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității 

Administrativ - Teritoriale Județul Tulcea.  

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

  
 
                  PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

                      

 

  

HOTĂRÂREA NR. 184 

privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene  

de operare de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12040/31.08.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12041/2231/31.08.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Compartimentului 

Guvernanță Corporativă, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute 

aeriene de operare de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, ale pct. 5, din Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporurilor si companiilor 

aeriene (2014/C 99/03) ; 

Văzând  Decizia Comisiei Europene C(2017) 7511 final/ 8.11.2017; 

Luând în considerare O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului 

de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare și art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii 
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autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor 

județene; 

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. (1) Având în vedere situația cu care se confruntă aeroporturile mai mici în dezvoltarea 

serviciilor lor, adesea mai puțin favorabilă decât situația principalelor aeroporturi din Uniune, iar 

companiile aeriene nu sunt întotdeauna dispuse să își asume riscul deschiderii unor noi rute de pe 

aeroporturi necunoscute și netestate și nici nu li s-ar putea oferi stimulente corespunzătoare în acest 

sens, se aprobă schema de ajutor de stat pentru înființarea de noi rute de operare de către companii 

aeriene, în scopul creșterii accesibilității regiunii deservite de Regia Autonomă Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea și a numărului net de zboruri pe acest aeroport.  

(2) Noile rute de operare pentru care se acordă ajutorul de stat nu pot concura cu alte servicii 

aeriene existente în cadrul aceluiași oraș sau conurbație, în condițiile stipulate de Comunicarea 

Comisiei – Orientări prind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene 2014/ C 99/ 

03, ajutor autorizat de Comisia Europeană prin Decizia C (2017) 7511 final - Ajutor de stat SA 48345. 

Art. 2. (1) Ajutorul de stat la înființare pentru deschiderea de noi rute de operare se va acorda în 

urma organizării unei proceduri de selecție publică pentru companiile aeriene, prin cerere de oferte, cu 

o publicitate adecvată pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate să își depună ofertele de 

servicii. 

 (2) Schema de ajutor la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, se va întinde de la data emiterii Deciziei Comisiei Europene până cel târziu la 31 

decembrie 2019, cu posibilitatea extinderii acestei perioade cu termenul corespunzător în cazul în care 

documentația necesară de aprobare a schemei de ajutor suferă amânare. Deoarece ajutorul poate fi 

acordat în orice moment, pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei, iar perioada maxima de 

acordare este de 3 ani, există posibilitatea efectuării de plăți până cel târziu la sfârșitul anului 2022.  

(3)  Bugetul multianual estimat  al schemei de ajutor la înființare este preconizat la suma de 

4.928.189,75 lei. 

Bugetul neutilizat din fiecare an va fi reportat și utilizat corespunzător cu rutele rămase a fi 

lansate, până la epuizarea bugetului total prevăzut. 

(4) Pentru a beneficia de ajutor de stat la înființare, compania aeriană va prezenta un Plan de 

afaceri ex-ante în care se vor fundamenta veniturile, costurile și profiturile așteptate legate de 

înființarea de noi destinații și/sau rute. Din Planul prezentat trebuie să rezulte că, după maxim 3 ani, 

ruta care va beneficia de ajutor de stat va deveni rentabilă pentru compania aeriană fără finanțare 

publică.  

(5) Perioada de acordare a ajutorului la înființare pe fiecare ruta noua va fi stabilită în baza unui 

contract semnat între Județul Tulcea, Regia Autonomă Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea și compania 

aeriană, în conformitate cu Planul de Afaceri prezentat de compania aeriana, până la un interval maxim 

de 3 ani. Operarea unei noi rute trebuie să demareze numai după ce cererea de ajutor a fost înaintată 

autorității care acordă ajutorul. 

(6) Ajutorul de stat pentru înființarea de noi destinații și/sau rute acordat companiilor aeriene nu 

poate fi cumulat cu alte tipuri de ajutoare de stat acordate pentru operarea aceleași rute. 

(7) Costurile eligibile pentru înființarea de noi rute acoperă până la 50% din tarifele de aeroport 

aferente rutelor respective, percepute de Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea de la 

companiile aeriene pentru utilizarea structurilor și a serviciilor care sunt furnizate exclusiv de către 

regia autonoma (nu sunt luate în calcul serviciile furnizate prin intermediari /alte companii etc) și care 
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au legătură cu aterizarea, decolarea, iluminarea și parcarea aeronavelor, precum și tratamentul 

pasagerilor și al mărfurilor, inclusiv tarifele plătite pentru serviciile de handling la sol și aferente 

infrastructurii centralizate de handling la sol. 

(8) Subvenţiile alocate pentru ajutorul financiar la înfiinţare acordat companiilor aeriene, pentru 

deschiderea de noi rute de operare pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, vor fi incluse în bugetele 

anuale ale Judeţului Tulcea şi se vor asigura din fonduri proprii sau din alte fonduri legal constituite. 

 (9) Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea, va plăti subvenţii lunare reprezentând ajutor 

de stat la înființare în limita a maxim 50% din tarifele de aeroport, pe baza prezentării de către 

beneficiarul de ajutor de stat a unui „Raport lunar de activitate” certificat de Regia Autonomă 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

 (10) Finanţarea nu va fi acordată în următoarele cazuri: 

a)  unei companii aeriene care operează pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru o rută nouă care 

funcţionează în substituţie pentru, şi în urma abandonării, unei rute vechi; 

b)  pentru a ajuta un concurent nou să deschidă o legătură care există deja şi care l-ar pune pe acesta în 

concurenţă directă cu un operator deja existent care funcţionează pe aceeaşi rută; 

c)   aplicarea retroactivă nu se poate face pentru a sprijini deschiderea unei rute noi, în cazul în care 

acea rută a fost deja anunţată; 

d)   unei companii aeriene care face obiectul unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind illegal 

si incompatibil cu piața comuna, care nu a rambursat cuantumul total al ajutorului ilegal și 

incompatibil, inclusiv dobânda aferentă. 

(11) O rută se califică drept o nouă rută în cazul în care îndeplineşte următoarele criterii: 

a) Ruta propusă este promovată şi/sau vândută ca o destinaţie care nu a fost deja deservită de 

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea; 

b) Serviciul aerian propus nu deservește un aeroport din aria de captare a unui alt aeroport deja 

deservit cu zboruri directe de pe Aeroportul Tulcea;  

c) O rută care este închisă de către un operator existent va fi considerată ca o "rută nouă" la mai mult 

de un an de la data închiderii, numai pentru alţi operatori, nu şi pentru operatorul care a încheiat 

exploatarea rutei. Operatorul care a închis ruta este eligibil numai pentru alte proceduri de selecție 

publice făcute de către Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

d) Numai rutele deschise in cadrul Uniunii Europene sunt eligibile in cadrul acestei scheme de ajutor. 

          (12) Consiliul Județean Tulcea și Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea vor face 

publice planurile lor în timp util şi cu o publicitate adecvată pentru a permite tuturor companiilor 

aeriene interesate să îşi ofere serviciile, cererea de oferte urmând a fi promovată în publicaţii din 

industria de profil, pe site-urile www.cjtulcea.ro și www.aeroportul-tulcea.ro, pentru ca toate 

companiile aeriene interesate să fie informate cu privire la aceasta.  

(13) După atribuirea contractelor, Consiliul Județean Tulcea și Regia Autonomă Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea vor publica anual lista cu destinațiile care beneficiază de ajutor de stat la 

înființare, companiile aeriene beneficiare, cuantumul ajutorului acordat, numărul de zboruri/ destinații 

efectiv operate și numărul de pasageri efectiv transportați, inclusiv pe site-urile www.cjtulcea.ro și 

www.aeroportul-tulcea.ro.  

Art. 3. Companiile aeriane beneficiare ale ajutorului de stat la înființare, sunt obligate să 

opereze pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe perioada în care beneficiază de ajutor financiar plus o 

perioadă cel puțin egală cu cea în care a beneficiat de susținere financiară. În caz contrar, la încălcarea 

obligațiilor de operare, compania aeriană este obligată să restituie Consiliului Județean Tulcea, integral, 

valoarea totală a ajutorului financiar de care a beneficiat, conform prevederilor contractuale, indexat cu 

rata de referință stabilită de Comisia Europeană aplicabilă României. Calculul indexării se va efectua 

de la momentul acordării sprijinului financiar şi până la recuperarea integrală a acestuia, în 

conformitate cu reglementările naționale și comunitare în domeniul recuperării ajutoarelor de stat. 

Art. 4. Pentru a evita efectele negative nejustificate asupra concurentei și a schimburilor 

comerciale, atunci când o conexiune care va fi asigurată de noua ruta aeriana este deja deservita, în 

aceleasi conditii , in special in ceea ce privește durata călătoriei, de un serviciu feroviar de mare viteza 

http://www.cjtulcea.ro/
http://www.aeroportul-tulcea.ro/
http://www.cjtulcea.ro/
http://www.aeroportul-tulcea.ro/
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sau de un alt aeroport situat în aceeași zona pe care o deservește aeroportul respectiv, aceasta ruta 

aeriana nu va putea beneficia de un ajutor la înființare. 

Art. 5. (1) Monitorizarea și raportarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se 

realizează în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, 

pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia 

naţională şi comunitară aplicabilă. 

(2) Înregistrarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme în Registrul electronic al 

ajutoarelor de stat (RegAS), se face de către Consiliul Județean Tulcea, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul nr.437/2016 al 

președintelui Consiliului Concurenței. 

(3) Consiliul Județean Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind 

Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 

437/2016, încarcă prezenta schemă în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România 

(RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. 

(4) Consiliul Județean Tulcea încărca în RegAS contractele, plățile de ajutoare de stat, 

obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații aferente acestei 

scheme în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractelor, respectiv de la data instituirii 

plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații. 

(5) Consiliul Județean Tulcea ţine evidenţa ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei 

scheme, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data ultimei plăți, pentru a putea demonstra că sunt 

respectate toate condiţiile de acordare a ajutorului de stat pentru înființare de noi rute. Informațiile vor 

fi publicate în termen de 6 luni de la data aprobării actului de acordare, vor fi păstrate timp de cel puțin 

zece ani și vor fi puse la dispoziția publicului larg fără restricții. 

(6) Beneficiarii de ajutor de stat au obligația să ţină o evidenţă specifică a acestor ajutoare, în 

conformitate cu legislaţia din domeniul ajutorului de stat.  

(7) La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, Consiliul Județean Tulcea comunică, prin 

intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai lung stabilit în 

cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării 

condiţiilor prezentei scheme. 

Art. 6. Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele conținute în Caietul de sarcini: 

”Deschidere de noi rute aeriene de operare cu plecare de pe Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, care 

constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 7. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește președintele 

Consiliului Județean Tulcea și Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Compartimentului Guvernanță Corporativă, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică, Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 185 

             privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  

             ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 14783 din 22.10.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

14784 din 22.10.2018 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al 

Compartimentului Guvernanță Corporativă privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

  Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Conform art. 91 alin.(1) lit. a)  şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

          Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

           

 Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 131/31.08.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare. 

           

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Direcţiei 

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

Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  

         Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                      PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 186   

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea  nr. 52/2017  

privind  numirea membrilor consiliului de administraţie  

al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare 

 

\Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită;                                 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 14457 din 16.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 14458 din 

16.10.2018 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și al 

Compartimentului Guvernanță Corporativă, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare; 
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- Raportul final cu privire la activitatea de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație 

al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, nr. 14352 din 15.10.2018; 

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 808818/11.09.2018 și Ordinul Ministrului Finanțelor 

Publice nr. 3033/05.09.2018; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b),  art.5, alin. (2), lit. a) şi c), alin. (3) și alin. (5) 

şi art. 8 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. a) şi f) şi alin. (2), lit. d) din Legea 

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

 În temeiul art. 97 și art.115, alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1  Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, următoarele persoane: 

1. Domnul Vâlcu Stoian  

2. Domnul Ciupitu Gabriel - reprezentant Ministerul Finanțelor Publice. 

 Art. 2 Durata mandatului administratorilor numiţi conform art. 1, coincide cu durata rămasă din 

mandatul de patru ani al întregului consiliu de administraţie în funcţie la data încheierii contractelor de 

mandat. 

 Art. 3 La articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind numirea 

membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu 

modificările ulterioare, punctele 3 şi 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

             ,,3. Vâlcu Stoian – administrator 

               5. Ciupitu Gabriel - reprezentant Ministerul Finanțelor Publice - administrator’’. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, domnului 

Vâlcu Stoian, domnului Ciupitu Gabriel, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 

Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                   PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 187   

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea 

în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, 

pentru anul școlar 2018 - 2019 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 31 octombrie 2018,                                            

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14708 din 19.10.2018 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14709 din 19.10.2018  al Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcții Publice; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Ţinând cont de  adresa nr. 5617/12.09.2018 a Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea cu 

referire la adresa nr. 8437/10.08.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea; 

În baza prevederilor  art. 96, alin. 2^1, lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. 2, lit. b) și art. 7, alin. (1), lit. b) din Anexa la 

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare și 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 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2018 - 2019, următoarele 

persoane: 

- Isacov Mirela - Liuba, consilier judeţean  

- Bălan Lucian - Daniel, consilier judeţean. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, domnului Bălan Lucian - Daniel, doamnei  Isacov Mirela - 

Liuba şi Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 188 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 149/2018 privind 

aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe 

destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 14691/19.10.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului 

Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 14692/19.10.2018 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din 

domeniul sănătății; 

  - Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 138/31.08.2018 privind aprobarea listei 

solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul 
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sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În  temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 149/2018 

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe 

destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, respectiv lista de repartizare a 

locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 

46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum 

urmează: 

- poziția nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt 

Nr. 

ordine 

dosar 

Nr. 

înregistrare 

cerere 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
PROFESIA 

NR. CAMERE 

PROPUSE 

SPRE 

REPARTIZAR

E 

Adresa  

Scara Etaj 

Număr 

apartament 

3 9 
10509/ 

30.07.2018 

VĂRGĂU IULIA 

NICOLETA 

medic specialist 

oftalmolog 
1 cameră  A 5 27 

- poziția nr. 4 pentru repartizarea unei locuințe către domnul Ivanov Kamen se abrogă. 

- poziția nr. 15 pentru repartizarea unei locuințe către doamna Pleșea Olivia se abrogă. 

- poziția nr. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt 

Nr. 

ordine 

dosar 

Nr. 

înregistrare 

cerere 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
PROFESIA 

NR. CAMERE 

PROPUSE 

SPRE 

REPARTIZAR

E 

Adresa  

Scara Etaj 

Număr 

apartament 

17 18 
10743/ 

2.08.2018 
ABLAI LEONID 

medic medicină 

internă 
 2 camere A 2 15 

- poziția nr. 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt 

Nr. 

ordine 

dosar 

Nr. 

înregistrare 

cerere 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
PROFESIA 

NR. CAMERE 

PROPUSE 

SPRE 

REPARTIZAR

E 

Adresa  

Scara Etaj 

Număr 

apartament 

22 8 
10505/ 

30.07.2018 

NIZAMI DANIELA 

MADALINA 

medic rezident 

pediatru 
 3 camere A 5 26 

- poziția nr. 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt 

Nr. 

ordine 

dosar 

Nr. 

înregistrare 

cerere 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
PROFESIA 

NR. CAMERE 

PROPUSE 

SPRE 

REPARTIZAR

E 

Adresa  

Scara Etaj 

Număr 

apartament 

23 2 
10199/ 

20.07.2018 

BIBIC ROXANA 

ANDREEA 

medic specialist 

neonatolog 
3 camere  A 5 25 

- poziția nr. 26 pentru repartizarea unei locuințe către domnul Chahrour Mohine se abrogă. 
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- poziția nr. 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt 

Nr. 

ordine 

dosar 

Nr. 

înregistrare 

cerere 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
PROFESIA 

NR. CAMERE 

PROPUSE 

SPRE 

REPARTIZAR

E 

Adresa  

Scara Etaj 

Număr 

apartament 

29 48 
10944/ 

6.08.2018 

PETREA DANA 

IRINA 
medic pediatru 1 cameră  A parter 5 

 

Art. 2 La data repartizării locuințelor destinate închirierii pentru specialiști din domeniul 

sănătății, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declarație pe propria răspundere. 

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

Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ și Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 189 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 

privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști 

din domeniul sănătății 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 14693/19.10.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului 

Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 14694/19 octombrie 2018 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor 

și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe 

destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății; 

  - Legea nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a  administrației publice 

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

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, 

respectiv Lista cuprinzând cuantumul chiriei pentru locuințele construite de agenția națională pentru 

locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A și B, destinate închirierii pentru tineri 

specialiști din domeniul sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 

sănătății, respectiv contractul cadru de închiriere după cum urmează:  

la art. 4 alin. (2) lit. b) „Chiriașul are următoarele drepturi și obligați”, după punctul 14 se 

introduce un nou punct cu următorul cuprins: 

„- Chiriașii au obligația să constituie o asociație de locatari potrivit legii, în scopul reprezentării 

intereselor lor în raporturile cu proprietarul/administratorul, precum și cu alte persoane juridice sau 

persoane fizice”. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, 

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 190 

privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe  

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 14723/19.10.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 14741/22.10.2018 privind aprobarea listei 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 

sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II; 

  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
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pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

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

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 124/12.07.2018 privind aprobarea criteriilor, a 

structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii; 

 - Procesele verbale nr. 14548/17.10.2018 şi nr. 14722/19.10.2018 încheiate de comisia 

constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 pentru 

constituirea Comisiei sociale pentru analiza cererilor  privind repartizarea locuinţelor destinate  

închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1) lit. c) 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 lista solicitanţilor care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru 

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate 

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi cele cu privire la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1 şi art. 2.  

(2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

Art. 4 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 

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

Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 191 

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Județului Tulcea și din 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea,  în domeniul public al Statului şi administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea  

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare nr. 14713/19.10.2018 și Raportul de specialitate nr. 

14714/19.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, prin care se 

propune aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului 

Judeţean Tulcea, în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - 

Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, a imobilului Hotel Sportivi „Casa Albastră”; 

 Văzând Hotărârea Guvernului nr. 598/2015 şi adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 

11920/20.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13180/24.09.2018; 

            Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea 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. (1) lit. c şi lit. (f) din Legea nr. 215/2001 a 

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

  În temeiul art. 97 şi  art. 115, alin. (1), lit. c 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 trecerea imobilului Hotel Sportivi „Casa Albastră” şi a terenului aferent, având 

datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul 

public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al 

Statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” 

Tulcea, declarându-se din bun de interes public județean, în bun de interes public național. 

Art. 2 (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă, se face pe bază de protocol încheiat 

între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii. 

(2) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Ministerului Tineretului şi Sportului.  

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 192   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea  

pe traseul Valea Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 15164/29.10.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 15165./29.10.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Valmar Autotrans SRL Tulcea;  

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a 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 şi art. 115 alin. (1), lit. c 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. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe traseul Valea 

Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă””. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 193   

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15340/30 octombrie 2018 şi Raportul de Specialitate 

nr. 15341/1852/30 octombrie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale 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, ale art. 91, alin (3) lit. a) din Legea 

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

Legii nr. 2/ 2018  privind  bugetul de stat pe anul 2018; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 144.767 mii lei la suma de 144.787  mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 163.990 mii lei, la suma de 164.010 mii lei conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 19.018 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 205 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31    

octombrie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                    PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


