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HOTĂRÂREA NR. 159 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri  

şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13147/20.10.2017 a domnului preşedinte Horia 

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

pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 13148/20.10.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, ale 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017, ale art. 19 alin. (1) lit. a) 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; 

 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 al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 198.686,0 mii lei la suma de 198.762,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

253.548,00 mii lei la suma de 253.624,0 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

funcţionare și 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 2.500 mii lei în 

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

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

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2017 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 54.862,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2017 

şi a creditelor de angajament pe anii 2018 - 2020, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de 

reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene, rectificată pe anul 2017, conform anexei nr. 4. 

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

 Art. 4 – 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

              

            PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 160   

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13155/20.10.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 13156/18075/20.10.2017 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea nr. 

16/20.10.2017; 

 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. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

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 2017 la venituri de la suma de 117.663 mii lei la suma de 118.046 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 128.605 mii lei la suma de 128.988 mii lei,  conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 

Lista cheltuielilor de capital finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli ale Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, rectificată pe anul 2017 și a creditelor de angajament pe anul 2018 conform anexei nr. 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 10.928 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 14 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 

2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                    

                      PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 161 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 141/ 2017 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13151/ 20.10.2017 a domnului preşedinte  Horia 

Teodorescu pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 141/2017 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, 
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pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 13152/12823/20.10.2017 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ și  al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate 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 Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 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 anexei nr. 2  Lista programelor si proiectelor cultural - artistice 

proprii ale  Centrului Cultural "Jean Bart" Tulcea, rectificata pe anul 2017  la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 141/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017, conform anexei ce face 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, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                      

                    PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 162 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13149/20.10.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 13150/2988/20.10.2017 

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

Dunării” Tulcea; 

 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

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

ulterioare şi O.M.F. nr. 20/ 2016 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2017, la venituri de la suma de 9.131,0  mii lei la 

suma de 9.668,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 9.131,0  mii lei la suma de 9.668,0 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Aeroportul 

"Delta Dunării" Tulcea conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, 2 „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                                      

                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2017- 2018  

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 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13153/20.10.2017 a domnului președinte Horia 

Teodorescu privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2017- 2018 pentru 

elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea şi Raportul de 

specialitate nr. 13154/4988/20.10.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al 

Școlii Gimnaziale Speciale 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 Ministerului 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, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2017 - 2018 a unui număr de 12 burse de ajutor 

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

Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea. 
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 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

. 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 164 

privind  stabilirea contribuției financiare a  Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea  

către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea   
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită;  

Văzând Nota de Fundamentare nr. 13038/18.10.2017 a domnului preşedinte Horia Teodorescu 

prin care se propune stabilirea contribuției financiare a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea 

către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 

13039/18/.10.2017 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului Comunicare, 

Relații Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului;  

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

Conform prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 46 alin.(1) lit.a) și f) din Ordonanța 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 Se stabilește contribuția financiară anuală a Unității Administrativ Teritoriale Județul 

Tulcea către Asociația  de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea la suma de 230.000 lei.  

Art.2 Plata contribuției financiare anuale se va acorda în funcție de prevederile bugetare 

aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Județului Tulcea. 

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

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

Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului și Asociației de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Tulcea. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                  

                  PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 165 

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

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stație centrală de sterilizare 

si Sală de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgență Tulcea” 

      

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 13203/20.10.2017  a  vicepreşedintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul George Luchici  prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare stație centrală de sterilizare și Sală de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea” şi Raportul de specialitate nr. 13204/20.10.2017al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor ; 

          Având in 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 și completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. f si alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și 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 și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare stație centrală de sterilizare și Sală de 

operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgentă Tulcea” conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 166    

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„Consolidare Spital Județean de Urgență Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 13166/20.10.2017 a vicepreședintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea, domnul George Luchici prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare Spital 

Județean de Urgență Tulcea” precum şi Raportul de specialitate nr. 13168/20.10.2017 al  Direcţiei   

Investiţii, Fonduri   Externe și Managementul Proiectelor; 

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 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 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 „Consolidare Spital Județean de Urgență Tulcea”, 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 Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31  voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 167    

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2017  

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

economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional  

pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017,  legal 

constituită; 

Văzând Nota de Fundamentare nr. 13043/18.10.2017, a domnului vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 14/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Baia – Ceamurlia de Sus” şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 13044/18.10.2017; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 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, și 

văzând Anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene nr. 2521/23.03.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1 - Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1. – Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusive 

a nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării; 

       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. Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2017 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”, se completează după cum 

urmează: 

- La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

,,La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” finanțat prin POR 2014-2020, apel dedicat 

zonei  de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, întregul traseu va fi funcțional, în stare 

bună, în integralitatea sa, inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, asigurându-se 

conectarea la rețeaua TEN-T”. 

Art. 2. 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 31  voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

      

   PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 168    

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

pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Baia – Ceamurlia de Sus” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13041/18.10.2017 a domnului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” și Raportul de 

specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 13042/18.10.2017; 

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 Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), Apelul de proiecte POR 

2017/6/6.1/ITI/1 Programul Operaţional Regional 2014-2020, - Axa prioritara 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării; 

În conformitate cu prevederile art.14, art. 91, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (5), lit. a), pct. 12, 

alin. (6), lit. c) și art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și art. 35 alin. (1), 

din Legea 273/2006 privind finanțele 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,  
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h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Baia – Ceamurlia de Sus” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1. 

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

Tulcea - lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Baia, în vederea implementării 

în comun a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de 

Sus”, conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”, în cuantum de 18.325.973,69 lei (inclusiv TVA) din 

care TVA 2.871.175,69 lei. 

         Art. 4. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ- Teritoriale Județul 

Tulcea, în sumă de 469.808,63 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, în cuantum de 105.397,11 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 364.411,52 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 

proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de 

Sus”. 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”, 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. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Tulcea. 

Art. 8. 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. 9.  - 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 Unității Administrativ - Teritoriale  

Comuna Baia. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31  voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 169 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului Farul 

Vechi Sulina, judetul Tulcea (Farul Comisiei Europene a Dunarii)” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 13192/20.10.2017, a domnului George LUCHICI, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Punerea 

in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, 

judetul Tulcea (Farul Comisiei Europene a Dunarii)” şi Raportul nr. 13194/20.10.2017 al Direcţiei 

Investitii, 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 si alin. (3), lit. f din Legea 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 investitii „Punerea in valoare a potentialului istoric prin 

restaurarea si conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judetul Tulcea (Farul Comisiei 

Europene a Dunarii)”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei de la art.1, se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 

fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local şi alte fonduri legal constituite. 

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

Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe si Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante si Administrativ. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 170 

privind aprobarea proiectului „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi 

conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 13220/23.10.2017, a domnului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune aprobarea proiectului „Punerea în 

valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul 
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Tulcea" și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

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

înregistrat cu nr. 13221/23.10.2017; 

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 INVESTIŢII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2016/5/5.1/ITI1 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Îmbunătăţirea mediului urban şi  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. b) și d) şi alin. 5, lit. a), pct. 10 și art.98 

coroborat cu 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 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi 

conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 5: îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1. 

conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte 

POR/2017/5/5.1/ITI/.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin 

restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea”, în cuantum de 

10.265.280,89 (inclusiv TVA). 

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

Tulcea, în sumă de 205.305,62 (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Punerea în 

valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, 

judeţul Tulcea”, respectiv 2% din valoarea totală eligibilă. 

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

„Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul 

Vechi Sulina, judeţul 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 şi contractul de finanţare 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”.  

                                                                                    

                    PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 171    

privind transmiterea în folosința gratuită, pe durata realizării investiției, a terenului aflat in 

proprietatea Județului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Frumoasa nr. 6, către Agenția 

Naționala pentru Locuințe,în vederea construirii de  locuinţe de serviciu  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 13298/24.10.2017, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

George Luchici privind transmiterea în folosința gratuită, pe durata realizării investiției, a terenului 

aflat in proprietatea Județului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Frumoasa nr. 6, către Agenția 

Naționala pentru Locuințe, în vederea construirii de  locuinţe de serviciu;   

- Raportul de specialitate nr. 13299/24.10.2017 al de Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe si 

Managementul Proiectelor, Direcției Economice, Buget Finante și Administrativ și al 

Compartimentului Gestionarea si Dezvoltarea Domeniului Public; 

- Adresa nr. 21478/17.10.2017 a  Agenției Naționale pentru Locuințe; 

- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Hotarârea Guvernului României nr. 719/2016 pentru aprobarea programului ,,Construcția de locuințe 

de serviciu”; 

- Hotarârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

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

Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu dispoziţiilor art.10, art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 124 din Legea 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 transmiterea în folosința gratuită, pe durata realizării investiției, a terenului 

aflat în proprietate publica a Județului Tulcea, în suprafața de 751 mp, situat în municipiul Tulcea, str. 

Frumoasa nr. 6, județul Tucea, către Agenția Naționala pentru Locuințe, în vederea construirii de 

locuințe de serviciu. 

Art. 2 - Se aprobă asigurarea de la bugetul județului Tulcea a sumelor necesare pentru 

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare 

aferente construcţiei  - apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze naturale, precum si iluminat 

stradal, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuinţelor 

de serviciu si pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul 

perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde 

este cazul. 

Art. 3 - Se aprobă Contractul ce se va încheia între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Tucea prin Consiliul Județean Tulcea și Agenția Naționala pentru Locuințe, prin care se stabilesc 
obligațiile parților privind realizarea obiectivului de investiții "Ansamblu de locuințe de serviciu 
municipiul Tulcea, str. Frumoasa nr 6", cuprins în Anexa, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4 - Predarea-primirea terenului în suprafață de 751 mp, situat în municipiul Tulcea, str. 
Frumoasă nr. 6, se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, conform legii. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 
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Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ și Compartimentului Gestionarea și 

Dezvoltarea Domeniului Public. 

Art. 6 - Se mandatează Președintele Consiliului Județean Tulcea sa semneze contractul aprobat 

conform  art. 3 din prezenta hotărâre. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie  pentru  un membru în 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                           

31 octombrie 2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 12856 din 16.10.2017 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru  un  membru 

in Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea şi Raportul de 

specialitate nr. 12857 din 16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 

Funcții Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

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

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) și art. 64^4, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile art. 3, lit. a) art.4, art.11 din Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice;  

În conformitate cu dispoziţiile ale art. 91 alin. (1), lit. a) și lit. f) și art. 91 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 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 demararea procedurii de selecţie pentru  un membru în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea. 

Art.2  Se constituie comisia de selecţie a candidaților pentru desemnarea unui membru în 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, în componenţa 

prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea cu efectuarea tuturor 

demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecţie în termenul şi cu respectarea prevederilor 

legale în materie. 

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

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea,   Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice, Compartimentului Guvernanță 

Corporativă şi persoanelor desemnate în comisia de selecție pentru ducerea la îndeplinire.  
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Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                                                        

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

                                                                                 

                                                                 

 

HOTĂRÂREA NR. 173 

              pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale  

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin  

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 131/2017 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu pentru modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.131/2017, înregistrată cu nr. 13391 din 25.10.2017 şi 

Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și 

al Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat cu nr. 13392 din 25.10.2017; 

          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 administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

   Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.131/2017, 

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

          Art.2 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 

octombrie 2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, 2 „abțineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

                    PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 174 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

   Regiei  Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

  Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, 

înregistrată cu nr. 13244 din 23.10.2017 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă 

înregistrat cu nr. 13245 din 23.10.2017; 

         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 și statul de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei 

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

          Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 14/2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei  

Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Regiei  Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe și Administrativ, 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 octombrie 

2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 175 

privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare  

a Monitorului Oficial al Județului Tulcea  

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 octombrie 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a președintelui Consiliului Județean Tulcea, domnul Horia 

Teodorescu privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului 

Tulcea, înregistrată sub nr. 10807/04.09.2017 și Raportul de specialitate al Serviciului Administrație 

Publică Locală înregistrat sub nr. 10808/04.09.2017;  

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 
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 În baza Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 534/2003;  

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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 procedura de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului Tulcea, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 31/26.04.2004 privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului 

Oficial al Județului Tulcea. 

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, autorităților administrației publice locale din județul Tulcea, 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor sau ale celorlalte organe centrale din județul Tulcea, 

persoanelor fizice sau juridice interesate. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

          PREŞEDINTE,                                                                           Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 176   

privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 4 loturi de teren 

agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea,  

situate în Amenajarea agricolă Sireasa 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

31 octombrie 2017, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. 13197/20.10.2017 prin care se propune demararea procedurii în 

vederea concesionării  prin licitație publică a 4 (patru) loturi de teren agricol, aflate în proprietatea 

publică a județului Tulcea situate în Amenajarea agricolă Sireasa şi Raportul de specialitate al 

Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 13198/20.10.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

Având în vedere: 

- dispoziţiile art. 91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  

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

- dispozițiile art. 9 alin. 1) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de   concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009, privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public 

al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- 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; 

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 (1)  Se aprobă demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 4 

loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă 

Sireasa, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul județului Tulcea. 

           (2) Suprafețele de teren agricol aferente loturilor care urmează a fi concesionate sunt 

prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre este necesară în vederea obținerii din partea autorităților publice 

competente a avizelor pentru întocmirea studiului de oportunitate al concesiunii. 

Art.3 Concesionarea, studiul de oportunitate, caietul de sarcini și documentația de atribuire vor 

fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, după elaborarea acestora de către aparatul de 

specialitate din cadrul instituției, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009 

privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta 

Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și 

după îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

           PREŞEDINTE,                                                                               Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  177 

privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a  

16 loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, 

situate în Amenajarea agricolă Pardina 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                             

31 octombrie 2017, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. 13211/20.10.2017 prin care se propune demararea procedurii în 

vederea concesionării  prin licitație publică a 16 loturi de teren agricol, aflate în proprietatea publică a 

județului Tulcea situate în Amenajarea agricolă Pardina şi Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 13212/20.10.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

Având în vedere: 

- dispoziţiile art. 91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  

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

- dispozițiile  art. 9 alin. 1) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de   concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009, privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public 

al județului Tulcea cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

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 (1)  Se aprobă demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 16 

loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea situate în Amenajarea agricolă 

Pardina, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul județului Tulcea. 

           (2) Suprafețele de teren agricol aferente loturilor care urmează a fi concesionate sunt 

prevăzute în Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre este necesară în vederea obținerii din partea autorităților publice 

competente a avizelor pentru întocmirea studiului de oportunitate al concesiunii. 

Art.3 Concesionarea, studiul de oportunitate, caietul de sarcini și documentația de atribuire vor 

fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, după elaborarea acestora de către aparatul de 

specialitate din cadrul instituției, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009 

privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta 

Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și 

după îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

                                              

           PREŞEDINTE,                                                                               Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  178  

privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de  

20,45 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea, situată în  

Amenajarea agricolă Carasuhat  

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

31 octombrie 2017, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr.13199/20.10.2017 prin care se propune demararea procedurii în vederea 

concesionării  prin licitație publică a suprafeței de 20,45 ha teren agricol, aflate în proprietatea publică a 

județului Tulcea situată în Amenajarea agricolă Carasuhat şi Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr.13200/20.10.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

Având în vedere: 
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- dispoziţiile art. 91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

- dispozițiile art. 9 alin. 1) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de   concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009, privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public 

al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

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 (1)  Se aprobă demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

suprafeței de 20,45 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea situată în 

Amenajarea agricolă Carasuhat, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul 

județului Tulcea. 

           (2) Terenul agricol în suprafață  de 20,45 ha care urmează a fi concesionat face parte din 

lotul nr.1 (în suprafață totală de 213,5622 ha) a Amenajării  agricole  Carasuhat, sola nr.3, conform 

schiței anexate.  

Art.2 Prezenta hotărâre este necesară în vederea obținerii din partea autorităților publice 

competente a avizelor pentru întocmirea studiului de oportunitate al concesiunii.  

Art.3 Concesionarea, studiul de oportunitate, caietul de sarcini și documentația de atribuire vor 

fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, după elaborarea acestora de către aparatul de 

specialitate din cadrul instituției, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009 

privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta 

Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și 

după îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

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

octombrie 2017, după cum urmează: 31 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

           PREŞEDINTE,                                                                               Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 179   

privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 

135,25  ha  teren agricol aflată  în proprietatea publică a județului Tulcea,  

situată în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

31 octombrie 2017, legal constituită; 

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

Teodorescu, înregistrată sub nr. 13201/20.10.2017 prin care se propune demararea procedurii în 

vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 135,25 ha teren agricol, aflată în proprietatea 
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publică a județului Tulcea situată în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol şi Raportul de 

specialitate al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub 

nr. 13202/20.10.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

Având în vedere: 

- dispoziţiile art. 91, alin. 4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  

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

- dispozițiile  art. 9 alin. 1)  din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de   concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public 

al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

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 (1)  Se aprobă demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 

suprafeței de 135,25 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea situată în 

Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la 

bugetul județului Tulcea. 

           (2) Terenul agricol în suprafață  de 135,25 ha care urmează a fi concesionat face parte 

din lotul nr.2 (în suprafață totală de 1 183,5136 ha) a Amenajării  agricole  Dunavăț-Murighiol, sola 

nr.5 bis, conform schiței anexate.  

Art.2 Prezenta hotărâre este necesară în vederea obținerii din partea autorităților publice 

competente a avizelor pentru întocmirea studiului de oportunitate al concesiunii.  

Art.3 Concesionarea, studiul de oportunitate, caietul de sarcini și documentația de atribuire vor 

fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, după elaborarea acestora de către aparatul de 

specialitate din cadrul instituției, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009 

privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta 

Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și 

după îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

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

2017, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

           PREŞEDINTE,                                                                               Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                 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  


