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HOTĂRÂREA NR. 145    

privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de agrement în  

zona turistică Sulina”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 11 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14884/04.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 

14935/7.10.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1;  

 În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1),  lit. a) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ,  

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, 

Prioritatea de investiții 7.1, număr apel de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Crearea infrastructurii de agrement în zona 

turistică Sulina”, în cuantum de 23.287.772,62 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 

23.287.772,62 lei (inclusiv TVA). 

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

Tulcea, respectiv 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.755,46 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”. 

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

„Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

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

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

Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.  

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 11 

octombrie 2019, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 22 consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 146    

privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de agrement în  

zona turistică Sarichioi”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 11 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14883/04.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 

14936/7.10.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1;  

 În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1),  lit. a) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ,  

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, 

Prioritatea de investiții 7.1, număr apel de proiecte POR/2018/7/7.1/ITI/2. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Crearea infrastructurii de agrement în zona 

turistică Sarichioi”, în cuantum de 23.290.515,18 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 

23.290.515,18 lei (inclusiv TVA). 

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

Tulcea, respectiv 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.810,30 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”. 

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

„Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

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

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

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

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

Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.  

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 11 

octombrie 2019, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 22 consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Marius Cristi MIHAI 
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                                                        HOTĂRÂREA NR. 147  

pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  

nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  

,,Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea” 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15026 din 07.10.2019, al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea 

prin care se propune modificarea Anexelor nr 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 144/ 

2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea” și  

Raportul de specialitate nr. 15036 din 07.10.2019 al Direcţiei Investiţii Fonduri Externe si 

Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și  f), alin (3), lit. f) și alin. (5) lit. c), 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice 

locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019 privind  

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”, se modifică 

și se înlocuiesc cu Anexele 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 şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 11 

octombrie 2019, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 22 consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 148  

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea  

și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate  

Consiliului Județean Tulcea la trimestrul III 2019  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 
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 Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 15624/16.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15655/16.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe 

și Administrativ;  

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.  

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul III 

2019, cu veniturile realizate în sumă de 154.161,02 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 

în sumă de 137.600,07 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din 

venituri proprii pe trimestrul III 2019, cu veniturile realizate în sumă de 142.650,03 mii lei şi cu 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 113.741,90 mii lei, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din 

bugetul local pe trimestrul III 2019, cu veniturile realizate în sumă de 8.653,11 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 7.286,47 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

octombrie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 29 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 149 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16195/24.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16205/24.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ;  

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la 

venituri de la suma de 377.629,00 mii lei la suma de 385.532,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

446.262,00 mii lei la suma de 454.165,00 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 5.500 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 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2019 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea 

secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.836,0 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

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

anul 2019 şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista 

lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene rectificată pe anul 2019, conform anexei 

nr. 4. 

 Art. 3 – Se aprobă programul activităţilor/evenimentelor socio-culturale, finanţate din bugetul 

propriu al Judeţului Tulcea, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 5. 

 Art. 4 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, rectificată pe 

anul 2019, conform anexei nr. 6. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 150 

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

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16062/22.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Judetean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16102/23.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe 

şi Administrativ și nr. 32871/23.10.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asistență Socială, finanțat din 

alocații bugetare la venituri de la suma de 56.117 mii lei la suma de 59.867 mii lei și la cheltuieli de la 

suma de 77.021 mii lei la suma de 80.841 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al cheltuieli ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, defalcat pe subcapitole bugetare, după 

cum urmează: 

a) subcap. 68.02.06 Asistenta acordata pentru familie si copil, la venituri de la suma de 34.513  mii 

lei la suma de 35.730 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 49.013 mii lei la suma de 50.230 mii lei, 

conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a. 

b) subcap. 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la venituri de la suma de 

20.517  mii lei la suma de 22.816 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 26.921 mii lei la suma de 29.290 

mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a. 

c) subcap. 68.02.04  Asistenţă socială acordata persoanelor varstnice, la venituri de la suma de 

1.087  mii lei la suma de 1.321 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.087 mii lei la suma de 1.321 mii 

lei, conform anexelor nr. 1.3 şi 1.3a. 

Art. 2 Se aprobă Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, rectificată pe 

anul 2019 și a creditelor de angajament pe anul 2020, conform anexei nr. 2. 

Art. 3 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.797 mii lei și deficitul secțiunii de 

dezvoltare în sumă de 3.177 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.  

Art. 4 Anexele 1, 1.a, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 151 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 
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Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15756/17.10.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15891/21.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 7973/21.10.2019 al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit.b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2019, la venituri de la suma de 8.300 mii lei la suma 

de 8.400 mii lei și cheltuieli de la suma de 8.300 mii lei la suma de 8.400 mii lei, conform anexelor nr. 

1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 152 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16063/22.10.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16103/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și  nr. 1653/23.10.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma 2.930 mii lei la suma de 3.030 mii lei și la cheltuieli 

de la suma de 2.930 mii lei la suma de 3.030 mii lei, conform anexelor nr. 1 și nr. 1a, Lista programelor 
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și proiectelor cultural - artistice proprii ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea rectificată, pe anul 

2019 conform anexei nr. 2 și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare rectificată 

pe anul 2019, conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

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

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 153 

privind aprobarea modificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcției Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 15625/16.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15656/16.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 8712/16.10.2019 al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli general consolidat, 

pe anul 2019, anexei nr. 1a Bugetul pe secțiuni, pentru anul 2019 și anexei nr. 1b Lista cheltuielilor de 

capital cu finanţare din alocaţii bugetare pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

38/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 1a și 1b. 

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

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

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

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

Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 154 

privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16104/23.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16166/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 3963/23.10.2019 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

           Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

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

completările ulterioare; 

          În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri de la suma de 4.108 mii lei la suma 

de 4.608 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 4.085  mii lei la suma de 4.585 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. „Administraţia Zonei Libere” 

Sulina, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” 

Sulina. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 155 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 
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 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16128/23.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16167/23.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 2662/23.10.2019 al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

           Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

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

completările ulterioare; 

         În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare la R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 156 

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 27/ 2019 pentru 

aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru 

echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe 

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

anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

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

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

comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020 - 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16196/24.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 16206/24.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 

2019 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 4 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizată pe unităţi administrativ - 

teritoriale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020- 2022, la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

27/ 2019  pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea 

pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul 

pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, 

precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe 

venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe 

unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022, 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, Direcției 

Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, Comunei Smârdan şi Comunei Beidaud. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 157 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Raportul  nr. 15363/11.10.2019 al comisiei speciale de inventariere numită prin Dispoziția nr. 

338/07.10.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

-  Referatul de aprobare nr. 15364/11.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și 

Raportul de specialitate nr. 15368/11.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ 

şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public; 

- Declarația nr. 15394/11.10.2019 a Secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale 

Județul Tulcea potrivit art. 289, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare;  
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- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 137682/21.10.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 15931/21.10.2019;  

- Prevederile art. 289,  alin. (2) - (5) și art. 607 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;  

- Anexa nr.1 - ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea" la 

Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi 

al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea, însușit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 57/2001, cu modificările și completările ulterioare și atestat 

potrivit Anexei nr. 1 -,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Tulcea" la 

Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi 

al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, la Secțiunea I “Bunuri imobile”  se 

modifică și se completează, după cum urmează: 

a)- la poziția nr. 138 coloana 2 va avea următorul cuprins: Sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului și Sediul Camerei de Conturi Tulcea; coloana 3 va avea 

următorul cuprins: Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu nr.150, suprafața construită totală – 492,74 mp: C1 – 

Sediu: Sc = 443,27 mp., Nr. cad. 4528-C1, C2 – Anexă, Sc = 13,23 mp, Nr. cad. 4528-C2, C3 – Garaj, 

Sc = 36,24 mp, Nr. cad. 4528-C3,  coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.331.723,75, coloana 6 va 

avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.2/1998, C.F. 40183/Tulcea; 

- la poziția nr. 139 coloana 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent Sediului Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului; coloana 3 va avea următorul cuprins: Tulcea, Str. 

Gavrilov Corneliu nr.150, suprafață teren - 1277,16 mp,Vecinătăţi: Nord- proprietate privată, Est-

Str.Gavrilov Corneliu, Sud-Cons.Loc.Mun.Tulcea, Vest-Cons.Loc.Mun.Tulcea, coloana 5 va avea 

următorul cuprins: 277 493,18, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr.2/1998, C.F. 40183/Tulcea; 

- la poziția nr. 211 coloana 2 va avea următorul cuprins: Spitalul Județean de Urgență Tulcea, 

A.Secţia Spital de Urgenţă, Clădire Spital de Urgenţă, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul 

Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Clădire Spital de Urgenţă P+5(parțial P+6), suprafața construită – 1591 

mp, suprafața desfășurată – 11473 mp, Nr. cad. 44697-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: 23.167.969, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea 

Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 212 coloana 2 va avea următorul cuprins: Grup Gospodăresc Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Grup 

Gospodăresc, suprafața construită – 813 mp, suprafața desfășurată – 813 mp, Nr. cad. 44697-C2, 

coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.190.609, coloana 6 

va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-

08-2002, C.F. 44697/Tulcea;  
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- la poziția nr. 213 coloana 2 va avea următorul cuprins: Cabină Poartă Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, 

Cabină Poartă, suprafața construită – 45 mp, suprafața desfășurată – 45 mp, Nr. cad. 44697-C11, 

coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 90.395, coloana 6 va 

avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-

2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 214 coloana 2 va avea următorul cuprins: Atelier Mecanic Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, 

Atelier Mecanic, suprafața construită – 68 mp, suprafața desfășurată – 68 mp, Nr. cad. 44697-C5, 

coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 267.855, coloana 6 va 

avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-

2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 215 coloana 2 va avea următorul cuprins: Centrală Termică Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, 

Centrală Termică, suprafața construită – 568 mp, suprafața desfășurată – 568 mp, Nr. cad. 44697-C4, 

coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 584.936, coloana 6 va 

avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-

2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 216 coloana 2 va avea următorul cuprins: Staţie Oxigen Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Staţie 

Oxigen, suprafața construită – 131 mp, suprafața desfășurată – 131 mp, Nr. cad. 44697-C6, coloana 4 

va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 119.754, coloana 6 va avea 

următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-

2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 217 coloana 2 va avea următorul cuprins: Staţie Clorinare Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Staţie 

Clorinare, suprafața construită – 46 mp, suprafața desfășurată – 46 mp, Nr. cad. 44697-C10, coloana 4 

va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 102.894, coloana 6 va avea 

următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-

2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 218 coloana 2 va avea următorul cuprins: Ambulatoriu, coloana 3 va avea 

următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30A, Ambulatoriu P+2, suprafața construită 

– 2008 mp, suprafața desfășurată – 6024 mp, Nr. cad. 44696-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: 

2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 14.813.636, coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea 

Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, C.F. 44696/Tulcea;  

- la poziția nr. 219 coloana 2 va avea următorul cuprins: Postul Trafo  Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, Postul 

Trafo, suprafața construită – 145 mp, suprafața desfășurată – 145 mp, Nr. cad. 44697-C3, coloana 4 va 

avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 281.433, coloana 6 va avea 

următorul cuprins Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului nr.70/29-08-2002, 

C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 220 coloana 2 va avea următorul cuprins: Rezervor Apă 300  Spital Județean de 

Urgență Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Municipiul Tulcea, Str. Iuliu Maniu nr.30, 

Rezervor Apă 300 mc, suprafața construită – 298 mp, suprafața desfășurată – 298 mp, Nr. cad. 44697-
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C7, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 550.870, coloana 

6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului 

nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea;  

- la poziția nr. 221 coloana 2 va avea următorul cuprins: Teren aferent Spitalului Județean de 

Urgenţă Tulcea, coloana 3 va avea următorul cuprins: Suprafață totală teren = 31636 mp, din care: 

Suprafață teren incintă Spital Județean de Urgenţă = 26 366 mp, Nr. cad. 44697; Suprafață teren aferent 

Ambulatoriu = 4270 mp, Nr. cad. 44696; Suprafață teren aferent Centru de Dializă = 1000 mp, Nr. cad. 

33978; N – Cons. Jud. Tl., V- Cons.Jud. și Cons.Local Tl, E – Cons. Local Tl., Str. 1848, S- Cons. 

Local Tl, coloana 4 va avea următorul cuprins: 2002, coloana 5 va avea următorul cuprins: 13.798.893, 

coloana 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Guvernului  nr. 867/16-08-2002, Ordonanța Guvernului 

nr.70/29-08-2002, C.F. 44697/Tulcea, CF 44696/Tulcea, CF33978/Tulcea; 

b) Se completează după cum urmează:  

- După poziția nr. 289, se introduc 25 noi poziții, pozițiile 290 - 314, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se atestă modificarea și completarea pozițiilor potrivit art.1 din inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Tulcea.  

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi va asigura publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean 

Tulcea și în Monitorul oficial al Județului Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi MIHA 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 158 

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2019 - 2020 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 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15626/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi 

Raportul de specialitate nr. 15657/16.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și 

Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea;  

 - prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare,  

- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/ 2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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- Hotărârea Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, 

cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019 - 2020; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ,  

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2019 - 2020 a unui număr de 20 burse de ajutor 

social în cuantum de 85 lei/ lună/ elev pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala 

Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea. 

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

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

Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 159 

pentru aprobarea componenței Colegiului director  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 15336/10.10.2019 al președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 15345/10.10.2019 

privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă și a 

structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul art. 182, alin (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă componența Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, după cum urmează:  
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Președinte: Secretarul general al județului 

 Membri:  

- Directorul general al D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Directorul general adjunct - Protecția Copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Directorul general adjunct - Resurse Umane, Juridic, Monitorizare, Statistică, Coordonare 

S.P.A.S.-uri - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Directorul general adjunct - Protecția Persoanelor Adulte - D.G.A.S.P.C. Tulcea;  

- Directorul general adjunct - Economic - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale - 

D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Evaluare Complexă a Copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Prevenție, Intervenție Situații Speciale, Evaluare Minori, Fapte Penale, 

Telefonul copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistică, Coordonare și 

îndrumare a activității S.P.A.S.-uri; 

- Șeful Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Relații cu Publicul - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Juridic, Contencios, Control Intern și Managementul Calității - 

D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Prevenire Marginalizare, Management de caz pentru adulți, Monitorizare 

Servicii Sociale, Evidență și Plată Prestații Sociale - D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap - D.G.A.S.P.C. 

Tulcea; 

- Șeful Serviciului Financiar – Contabil, Finanțe- Buget -  D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Șeful Serviciului Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Sănătate, Securitate în muncă și PSI - 

D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

- Directorul executiv al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 

Tulcea 

- Directorul  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea; 

- Directorul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 214/29.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările ulterioare. 

 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Tulcea, Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 160 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15627/16.10.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

15658/16.10.2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII; 

  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

  - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 140/27.09.2019 privind aprobarea listei 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 

sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII; 

  - Procesul verbal nr. 15223/09.10.2019 încheiat de comisia constituită în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 pentru constituirea Comisiei sociale 

pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii pentru tinerii specialişti din 

domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

  Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,   

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 (1) Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru 

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în 

termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.  

 (2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 
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Art. 4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 161 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 

 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15628/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și 

Raportul de specialitate nr. 15659/16.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lista cuprinzând cuantumul chiriei pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 

46A, scara A si B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum 

urmează: 

- după poziția nr. 56 se completează cu 2 noi poziții, respectiv de la 57 la 58, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

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

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, 
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Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei  Prefectului - Judeţul 

Tulcea.  

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 162 

privind aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din  

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15665/16.10.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15671/16.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, 

Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, prin 

care se propune aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, în domeniul 

public al judeţului Tulcea; 

 Văzând:  

- Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 9974/24.09.2019, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 14478/30.09.2019; 

 - Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 139, coroborat cu art. 182, alin. (4) și art. 292, alin. (1) și  (3) 

din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea, identificate conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, acestea devenind din bunuri de interes public național în bunuri de interes public 

județean. 

(2) Se solicită Guvernului României declararea imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri, 

din bunuri de interes public național în bunuri de interes public județean. 

Art.2. (1) Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea se obligă de a realiza lucrări de 

modernizare la aceste imobile, în termen de 5 ani de la data preluării, și de a menține destinaţia actuală 

a imobilelor şi să asigure desfăşurarea activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi 

unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. 
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(2) Scopul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre este de dezvoltare a activităților de tineret și 

sport în Județul Tulcea în condițiile legii. 

Art. 3. (1) Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea se obligă să întrețină și să 

modernizeze imobilele transmise și să mențină imobilele la standardele de calitate privind desfășurarea 

activităților specifice. 

(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a hotărârii de Guvern de aprobare a transferului. 

(3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea 

acestora. 

(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situației juridice a acestora, existentă la data 

transferului. 

(5) Odată cu predarea imobilelor se va preda-prelua și activul acestora conform balanței de 

verificare întocmite la data predării imobilului, precum și întregul personal angajat al Ministerului 

Tineretului și Sportului care își desfășoară activitatea în incinta imobilelor respective. 

(6) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda, prin grija noului proprietar, 

la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Unității Administrativ – Teritoriale 

Județul Tulcea asupra imobilelor. 

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Tulcea să facă toate demersurile 

necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Ministerului Tineretului şi Sportului. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 

privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al 

Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Raportul  nr. 15663/16.10.2019 al comisiei speciale de inventariere numită prin Dispoziția nr. 

338/07.10.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Referatul de aprobare nr. 15666/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și 

Raportul de specialitate nr. 15672/16.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune actualizarea datelor de identificare ale unor 

imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Văzând adresele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 

17096/13.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 9024/14.06.2019 și respectiv, nr. 

23355/12.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 12162/12.08.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 286, alin. (1) și (3), 

art. 287, lit. b),  art. 289, alin. (16), lit. a), art. 298 și art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 - Se aprobă actualizarea denumirii bunurilor, elementelor de identificare și valorilor de 

inventar pentru imobilele prevăzute la pozițiile nr. 265 și nr. 266 din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Tulcea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - 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, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 265 și 266, conform 

datelor din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (2) Bunurile care fac obiectul dării în administrare sunt destinate pentru funcționarea 

Complexului de Servicii „Sfânta Maria” Tulcea. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea. 

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

octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 

315 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Maliuc 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12468/20.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12505/21.08.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune 

emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 315 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Maliuc; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Euro Delta Danube S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 12367/19.08.2019;   

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa 

la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 

privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și 

ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

            Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 315 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Maliuc, 

identificat cu nr. cadastral 30316 și cartea funciară nr. 30316/Maliuc. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către 

concesionar a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

386/2017. 

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, 

beneficiarului S.C. Euro Delta Danube S.R.L., Consiliului Local al Comunei Maliuc și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

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

octombrie 2019, după cum urmează: 19 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 31 consilieri județeni prezenți. 

 

        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  


