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HOTĂRÂREA NR. 165 

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 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17843/21.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 17875/21.11.2019 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, cu 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, cu completările ulterioare, 

 

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 385.532,00 mii lei la suma de 385.352,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

454.165,00 mii lei la suma de 453.985,00 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. 

 Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare 

rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 4. 

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

 Art. 5 – 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 29 

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

celor 29 consilieri județeni prezenți. 

         

               PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 166 

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 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17800/20.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 17807/20.11.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 36692/20.11.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 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, cu 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, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asigurări și Asistență Socială, 

finanțat din alocații bugetare la venituri de la suma de 59.867 mii lei la suma de 59.941 mii lei și la 

cheltuieli de la suma de 80.841 mii lei la suma de 80.915 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 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 35.730  mii 

lei la suma de 35.536 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 50.230 mii lei la suma de 50.036 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 

22.816 mii lei la suma de 23.001 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 29.290 mii lei la suma de 29.475 

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 

1.321 mii lei la suma de 1.404 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.321 mii lei la suma de 1.404 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 Se aprobă Lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, 

rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 3. 

Art. 4 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. 5 Anexele 1, 1.a, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 29 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 167  

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17801/20.11.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 17806/20.11.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 24298/20.11.2019 al Spitalului Județean de Urgentă Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale  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, cu 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, cu 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 2019 la venituri de la suma de 166.184 mii lei la suma de 166.206 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 191.893 mii lei la suma de 191.915 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

           PREŞEDINTE,                                        Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 168 

pentru 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 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17844/21.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 17876/21.11.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 2902/21.11.2019 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, cu completările ulterioare; 

           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, cu completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli al  R.A. Aeroportul 

"Delta Dunării" Tulcea, pe anul 2019 și nr. 2 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți 

în bugetul de venituri și cheltuieli al 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 nr. 1 și 2, 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 Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 169 

pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 18/7/2016 privind 

aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea,  

cu modificările ulterioare 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 
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 Văzând Referatul de aprobare nr. 17201/11.11.2019 al președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea nr. 35691/11.11.2019 și Serviciului Administrație Publică Locală nr. 

17223/11.11.2019 pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate 

în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările 

ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Văzând adresa nr. 33764/25.10.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 16334/25.10.2019; 

 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, cu completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, 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, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se modifică anexa nr. 12 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 

social cu cazare „Complex de Unități de Tip Familial Tulcea” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

nr. 18/7/2016, cu modificările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.      

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

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

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 170 

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 IX 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 17870/21.11.2019 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. 

17877/21.11.2019 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 
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construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa IX; 

- 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, cu completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 124/12.07.2018 privind aprobarea criteriilor, a 

structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii; 

- Procesul verbal nr. 17520/14.11.2019 şi Procesul verbal nr. 17854/21.11.2019 încheiate de 

comisia constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 

pentru constituirea Comisiei  sociale pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate 

închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor; 

 Văzând 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, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională 

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

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia 

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

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 3 (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi cele cu privire  la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1 şi art. 2.  

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

Art. 4 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

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

declaraţie pe propria răspundere. 

Art. 5 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, 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 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI      
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HOTĂRÂREA NR. 171 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 136/2019 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2019,  legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 17729/19.11.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Raportul de specialitate nr. 17737/19.11.2019 al Serviciului Resurse Umane, Salarizare, 

Evidenţă Funcţii Publice;  

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c), art. 407, art. 409, alin. (3), lit. a) și art. 

478, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 Începând cu 01 decembrie 2019, se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobat prin Hotărârea nr. 136/2019, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii 

Publice. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

 

             PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI                            

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale  

din judeţul Tulcea și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de  29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17787/20.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 17797/20.11.2019 al Direcției Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, prin care se propune constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 
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necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din județul 

Tulcea şi aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 22^1, alin (1), (2) și (3), din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile art.173 

alin.(1) lit. f)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin (1), 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 ș t e: 

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din județul Tulcea, în 

următoarea componență: 

Membri: 

1. Cristian Ionescu-Preotu – Arhitect-șef  al județului Tulcea; 

2. Irinel - Sebastian Călin – Biroul Județean pentru Romi, Instituția Prefectului - Județul Tulcea   

3. Adriana Elena Argetoianu – Direcția de Sănătate Publică a judeţului Tulcea. 

4. Laurențiu Ivanov – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea. 

5. Irina Vasile – Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Consiliul Judeţean Tulcea 

Secretar: 

Aurel Savin – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Judeţean Tulcea. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul  de organizare și funcționare al Comisiei pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale din județul Tulcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea,  Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției de 

Sănătate Publică a judeţului Tulcea precum și Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Tulcea, în vederea informării membrilor comisiei,  nominalizați la art.1. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 173 

privind aprobarea proiectului „EFIGE – Ansamblu transfrontalier.  

Confluențe de patrimoniu la Dunare” și a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18004/25.11.2019 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. 

18016/25.11.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Văzând prevederile Ghidului solicitantului în cadrul Programului Operațional Comun România 

- Ucraina 2014 - 2020, Obiectivul tematic 3, Prioritatea de investiții 2.1;  

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

administrativ, cu 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, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul „EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluențe de patrimoniu la 

Dunăre” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România -Ucraina 

2014 - 2020, Obiectiv tematic 3, Prioritatea de investiții 2.1. 

Art. 2 – Valoarea alocată Unității Administrativ - Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul 

Județean Tulcea în cadrul proiectului este de 537.784,00 Euro (inclusiv T.V.A). 

Art. 3 – Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul propriu al Județului Tulcea cu suma de 

53.800,00 Euro (inclusiv T.V.A), reprezentând 5,11% din costurile totale eligibile necesare 

implementării proiectului „EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluențe de patrimoniu la Dunăre”. 

   Art. 4 – Orice cheltuieli neeligibile sau orice alte costuri necesare implementării proiectului 

aferente nivelului alocării beneficiarului lider, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Tulcea pe 

toată durata implementării, doar pentru activitățile generate de acesta. 

  Art. 5 -  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. 6 -  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 

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

celor 30 consilieri județeni prezenți. Un consilier județean nu a participat la vot. 

         

             PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL GENERAL AL 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  


