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HOTĂRÂREA NR. 1 

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 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 513/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

514/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi nr. 

926/15.01.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

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. 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 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” 

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 Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea 

persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 515/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

516/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 

925/15.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

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. 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 Documentaţia 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 Babadag cu 3 locuințe protejate”, 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 Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

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 sedinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare  nr. 511/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

512/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 

927/15.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

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. 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 Documentaţia 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 locuințe protejate”, 

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

Buget, Finante şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de 

Îngrijire şi Asistență Socială din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, 

județul Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018,  legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 467/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

468/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi nr. 

924/15.01.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

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. 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de Îngrijire şi 

Asistență Socială din orașul Babadag, judeţul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, județul Tulcea” 

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 Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 5 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Complexului de 

servicii sociale cu funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada 

Heracleea nr. 49, Județul Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 471/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

472/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 

921/15.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

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. 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 si 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Complexului de servicii 

sociale cu funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea 

nr. 49, Județul Tulcea”, 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 Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, 

Buget, Finante şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de servicii 

sociale pentru copilul aflat în dificultate din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, strada Dunării, 

nr. 50, județul Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 469/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

470/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi nr. 

922/15.01.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

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. 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de servicii 

sociale pentru copilul aflat în dificultate din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, strada Dunării, 

nr. 50, județul Tulcea” 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, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea şi Direcţiei 

Economice, Buget, Finante şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru 

persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea,  Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă 

nr. 57C, Județul Tulcea” 
 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 464/15.01.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

465/15.01.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 

923/15.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

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. f și 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru 

persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă nr. 

57C, Județul Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre  

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea şi Direcţiei 

Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8    

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli 

Contagioase Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 433/12.01.2018 şi Raportul de specialitate nr. 434/12.01.2018  

al  Direcţiei Investiţii,  Fonduri  Externe și  Managementul Proiectelor; 

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

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

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase 

Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

212/29.12.2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli 

Contagioase Tulcea”. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 9    

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 431/12.01.2018 şi Raportul de specialitate nr. 432/12.01.2018 

al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

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. f și 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea”, 

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

Art.2. - La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

213/29.12.2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC 

Tulcea”. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli 

Contagioase Tulcea” 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 533/15.01.2018 și Raportul de specialitate al 

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

Finanţe şi Administrativ,  înregistrat cu nr. 667/17.01.2018; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), alin. 5, lit. a), pct. 3 și alin.6, lit. a) 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 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase 

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

prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea  - 

lider de proiect şi Spitalul Județean de Urgență Tulcea în vederea implementării în comun a proiectului 

“Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”, conform Acordului de 

parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital 

Boli Contagioase Tulcea”, în cuantum de 17.733.903,08 lei (inclusiv TVA). 

         Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, în sumă de 7.054.443,54 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

217.948,15 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizarea energetică a 

clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”. 
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: 

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”, pentru implementarea 

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

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea şi al Partenerului. 

Art. 8. 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 Spitalului Județean de Urgență Tulcea. 

 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC 

Tulcea” 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 
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Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 532/15.01.2018 și Raportul de specialitate al 

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

Finanţe şi Administrativ,  înregistrat cu nr.  666/17.01.2018; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), alin. 5, lit. a), pct. 3 și alin.6, lit. a) 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 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea” în 

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

propritatea de investiții 3.1, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judetul Tulcea  - 

lider de proiect şi Spitalul Județean de Urgență Tulcea în vederea implementării în comun a proiectului 

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”, conform Acordului de parteneriat care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital 

TBC Tulcea”, în cuantum de  17.808.297,05 lei (inclusiv TVA). 

         Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, în sumă de 9.445.950,01 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

170.660,14 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizarea energetică a 

clădirii - Spital TBC Tulcea”. 
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului: 

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității 

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea şi al Partenerului. 

Art. 8. 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 Spitalul Județean de Urgență Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 12 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenţi pentru acoperirea 

deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 648/17.01.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

649/17.01.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 

nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017 și 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 utilizarea sumei de 10.737.565,30 lei din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi, pentru acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2017. 

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

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

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

ianuarie 2018, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13  

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care 

 va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr. 711/18.01.2018 și raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ şi al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat sub nr. 712/18.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019; 

- art. 91 alin. (5) lit. a) pct.1 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolar şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2018 – 2019; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea nr. 9292/15.12.2017 prin care se comunică 

avizul conform pentru aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în 

judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019; 

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 administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul 

Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, Şcolii Gimnaziale Speciale 

nr.14 Tulcea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea.  

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

ianuarie 2018, după cum urmează:  29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

                           

 

                 PREȘEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 14 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 pentru aprobarea 

componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea  

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 911 din 23.01.2018 și Raportul de specialitate al Serviciului 

Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 912 din 23.01.2018 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 pentru aprobarea componenței 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea; 

 Ținând cont de Avizul nr. 253/ANPD/18.01.2018 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 85, alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 8, alin. (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) pct. 2 din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017  pentru 

aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea, prin înlocuirea 

doamnei Beidaut Claudia Cristina Ileana cu domnul Dima Viorel, reprezentant desemnat de 

organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu handicap, 

Asociația Părinților cu Copii cu Deficiențe. 

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

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

Tulcea, doamnei Beidaut Claudia Cristina Ileana și domnului Dima Viorel. 

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, 3 „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

                           

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională 

Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea pentru implementarea Ordinului nr. 

1985/1305/5805/2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2018, legal 

constituită;  

Văzând Nota de fundamentare nr. 964 din 23.01.2018 şi Raportul de specialitate nr. 965 din 

23.01.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală și nr. 1754 din 23.01.2018 al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea cu privire la proiectul de hotărâre privind încheierea 

Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Tulcea; 

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

 Ținând cont de adresa nr. 1680/22.01.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 868/22.01.2018 prin care se 

comunică, spre consultare şi aprobare, Protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică 

Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse şi  Asistenţă 

Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea în vederea punerii în aplicare a 

Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin.1 lit. d) şi alin.5 lit. a)  pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.41, art.92, 

art.95 şi art.99 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
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Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei Naţionale Şi 

Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea 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 încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică 

Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea pentru implementarea Ordinului nr. 
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,  conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu, 

să semneze în numele Consiliului Judeţean Tulcea, Protocolul de colaborare menţionat la art.1.  

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

Instituției Prefectului-Județul Tulcea, Președintelui Consiliului Județean Tulcea, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, Centrului Judeţean de Resurse şi  Asistenţă Educaţională 

Tulcea şi Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea. 

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

   

 

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în   

 Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 926/23.01.2018 și Raportul de specialitate nr. 

927/23.01.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și nr. 1746/23.01.2018 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea cu privire la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea; 

Ținând cont de adresa nr. 1725/22.01.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Tulcea; 
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 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d și lit. f și alin. (5) lit. a, pct.2 din Legea administrației publice 

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

-prevederile art. 101 alin. (2) lit. b din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 24 alin.(1) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 

pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie Tulcea”, în cuantum de 3.004 lei/lună/beneficiar. 

 Art.2. Persoanele îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea precum 

și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o 

contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 

urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei 

vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia. 

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

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

Tulcea și Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ. 

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2 „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

                           

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 17    

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate 

 al Consiliului Județean Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 1082 din 26.01.2018 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Directiei Economice 

Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 1083 

din 26.01. 2018 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

-  Procesul-verbal de consultare nr. 1069 din 26.01.2018 încheiat cu Sindicatul Salariaților din  

Administrația Publică a Județului Tulcea;            

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin.(1) lit.a) si alin.(3), art. 10 alin.(1), art.11, art.12 

alin.(1) si art.38, alin.(3), lit.e) și Anexa nr. VIII cap. I, lit.A, pct. III și cap.II,lit.A pct.IV din Legea-
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Cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit.f) 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 Începând cu luna ianuarie 2018 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, se stabilesc conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

și Directiei Economice Buget Finante și Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire.   

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

2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

 

       PREŞEDINTE,                                       Contrasemnează, 

             Horia  TEODORESCU                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi  MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei  

ocupaționale „Administrație”,  

din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 1084 din 26.01.2018 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 1085 

din 26.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din instituțiile subordonate Consiliului Județean 

Tulcea; 

- Procesele - verbale de consultare încheiate cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de 

unitate cu nr. 1068, 1070 și 1071 din 26.01.2018; 

           Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin.(1) lit.a) si alin.(3), art. 10 alin.(1), art.11, art.12 

alin.(1) si art.38, alin.(3), lit.e) și Anexa nr. VIII cap. I, lit.A, pct. III și cap.II,lit.A pct.IV din Legea-

Cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit.f) 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: 
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Art.1 Începând cu luna ianuarie 2018 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, se stabilesc 

conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Începând cu luna ianuarie 2018 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor  Tulcea, se 

stabilesc conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

în vederea ducerii la îndeplinire.   

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

 

       PREŞEDINTE,                                             Contrasemnează, 

             Horia  TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                               

                                                                                                               Marius Cristi  MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 19   

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 ianuarie 2018, legal 

constituită;                                 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 1025 din 25.01.2018 și Raportul de specialitate nr. 1026 din 25.01.2018 

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; 

- Raportul final cu privire la activitatea de selecție al Comisiei de selecție a candidaților pentru 

desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea, nr. 1016 din 25.01.2018; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b),  art.5, alin.(2), lit.c), alin.(3) și alin. (5) 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. f),  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 numește în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, domnul Herea Gabriel-Costel. 
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 Art.2 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, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

             „2. Herea Gabriel-Costel – administrator.” 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, domnului Herea 

Gabriel-Costel, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și 

Compartimentului Guvernanță Corporativă  

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 20  

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001  

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1013/25.01.2018 şi Raportul de Specialitate al  

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Compartimentului Gestionarea și 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1014/25.01.2018, cu privire la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

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

completările ulterioare; 

Văzând adresa nr. 153669/17.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației 

Publice și Fondurilor Europene și nr. 32617/09.01.2018 a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1), lit. f) din Legea  nr. 

215/2001 privind administrația 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 

publica locala, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e 

 

Art.1 - Se aprobă modificarea pozițiilor nr. 5 și  6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor cuprinse în Anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public. 
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Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

ianuarie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 21   

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 

541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1038/25.01.2018 și Raportul de specialitate al 

Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe 

şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 

1062/25.01.2018, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului 

Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 

541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului 

de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

Văzând adresa nr. 153669/17.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) și ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, 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 aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui 

imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi 

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

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

conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 
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Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public. 

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

                       PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează,          

                 Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 

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 și 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 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 683/17.01.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

684/17.01.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și al Direcției Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

stat pe anul 2018, ale art. 33 alin. (3) litera „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

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

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

 În 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 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, conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 - Se aprobă repartizarea estimărilor sumelor reprezentând 20% din cota de 18,5% din 

sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – 

teritoriale pe anii 2019- 2021, conform anexei nr. 2. 

Art. 3 – Se aprobă repartizarea estimărilor sumelor reprezentând 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale pe 

anii 2019-2021, conform anexei nr. 3. 

 Art. 4 - Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, 

conform anexei nr. 4. 

 Art. 5 – Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției 
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Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, precum şi consiliilor locale enumerate în anexe. 

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

ianuarie 2018, după cum urmează: 18 voturi „pentru”, 12 „abțineri”, - voturi „împotrivă” . 

 

 

      PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA                

 

Elaborat: 

Responsabil de aplicarea Legii 544/2001 -    GINA IORDAN 

Şef Serviciu Administrație Publică Locală: LUCIANA  CUCERENCU 

                 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 

 

          Subsemnata, IORDAN GINA, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2017, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 

aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică 

a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2017: 

I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes 

public? 

   Suficiente 

  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt: 

   Suficiente 

   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

  Foarte bună 

  Bună 
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  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 

din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

   Pe pagina de internet 

  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României  

 În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI TULCEA 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

   Da 

   Nu 

 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?  

a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege? 

   Da 

   Nu 

Prin expunere la panoul de afişare; Prin publicare pe pagina web a instituţiei; 

Publicare în MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI TULCEA. 

   

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

   Da 

   Nu 

 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis?  

Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 

Elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri.  

B. Informaţii furnizate la cerere 

1.Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În fncție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 

pe suport 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

148 93 55 101 47 0 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           30 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       5 
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c) Acte normative, reglementări 22 

d) Activitatea liderilor instituţiei  2 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

3 

f) Altele, cu menţionarea acestora: copii după rapoartele de evaluare ale funcționarilor 

publici, nivel maxim al salariului de bază pentru diverse funcții. 

86 

 

 

2. Număr total de       

solicitări soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajare pe domenii de 

interes 

Redirecționate  

către alte 

instituții în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E F G H I J K L 

148 2 65 3 - 52 101 - 30 5 22 2 3 86 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 

    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 

    D - Comunicare electronică 

    E - Comunicare în format hârtie 

    F - Comunicare verbală 

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 

    I - Acte normative, reglementări 

    J - Activitatea liderilor instituţiei 

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    L - Altele (copii după rapoartele de evaluare a funtionarilor publici, nivel maxim al salariului de baza 

pentru diverse funcții.) 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 

legal: 

    - Nu este cazul. 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    - Nu a fost cazul.  

5.Numărul 

total de 

solicitări 

respinse 

 

Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte 

motive (cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc) 

A B C D Altele (se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 

  

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea 

numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  

    - Nu a fost cazul.  
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6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   

    - Nu a fost cazul.  

6.1.Numărul de reclamații  

administrative la adresa instiuției 

 publice în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa 

instituției în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 

 favorabil 

Respins 

 

În curs de 

soluționare 

 

Total 

 

Soluționate    

- - - - - - - - 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 

 

7.1. Costuri 

Costuri totale 

de funcționare a 

compartimentului 

Sume încasate  

din serviciul de  

copiere 

Contravaloarea 

serviciului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul 

care stă la baza stabilirii 

contravalori serviciului 

de copiere 

sunt incluse  în 

costurile de funcționare 

a instituției, nefiind 

înregistrate distinct 

62.60 lei 0,30 lei/pag. format A4 

0,50 lei/pag. format A3 

H.C.J. NR.88 /7/12/2016 

Tulcea 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi 

de date de interes public ? 

 Da 

 Nu 

 

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public: 

 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de 

interes public: 

 

Colaborare susținută a Serviciului Administrație Publică Locală și a responsabilului de aplicarea 

Legii 544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în 

vederea furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, 

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și 

completările ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001.                   
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RAPORT ANUAL 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Consiliul Județean Tulcea 

 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

2017 

A1 11 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 

anunţate în mod public 
A2 12 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 12 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 12 

       c.   prin mass-media  A2_3 12 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 

informaţii referitoare la proiecte de acte normative 
A3 - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 

constituite 
A3_2   - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care 

au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 

referitoare la proiectul de act normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi 

altor asociaţii legal constituite 
A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 

societatea civilă care au fost desemnate 
A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 1 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele 

de acte normative 
A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor 

legal constituite 
A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

anul 2017 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a 

acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii 

nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţiile publice) 
B1 22 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 22 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 22 

               c. mass-media B2_3 22 
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3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 

efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                
B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa 

mass-media 
B4 22 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 

exprimate în cadrul şedinţelor publice 
B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 

luate 
B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) 

 

 

B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor 

publice 
B8 22 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 22 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2017 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

      Horia TEODORESCU              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  


