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HOTĂRÂREA NR. 194 

pentru validarea Dispoziției nr. 360/ 06.11.2018 privind aprobarea majorării bugetului 

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

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

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16663/21.11.2018 și Raportul de specialitate nr. 

16664/21.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ pentru validarea 

Dispoziției nr. 360/06.11.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi 

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

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018; 

- H.G. nr. 848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

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

locale; 

- Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 360/06.11.2018 privind 

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

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

anul 2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

modificările şi completările ulterioare și ale art. 19 alin. (1) și alin. (2) și  art. 82 alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 

360/06.11.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

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

Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018, pentru rectificarea cu suma de 2.912,00 mii lei a 

bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 194.159,00 mii lei 

la suma de 197.071,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 267.242,00 mii lei la suma de 

270.154,00 mii lei, conform anexei nr. 1 și bugetul pe secțiunea de funcționare si secțiunea de 

dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b. 

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

cheltuieli pe anul 2018 este conform anexei nr. 2. 

 Art. 2 Se validează Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr.  

360/06.11.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

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

Protecția Copilului Tulcea,  pe anul 2018, pentru rectificarea cu suma de 2.912,00 mii lei a 

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

Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 89.185 mii lei la suma de 92.097 mii lei și la 

cheltuieli de la suma de 93.885 mii lei la suma de 96.797 mii lei, conform anexelor nr. 3 și 3a. 

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

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, 
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Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea. 

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 195 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16769/ 22.11.2018 și Raportul de specialitate 

nr. 16770/22.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea 

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

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

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

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 197.071,00 mii lei la suma de 200.469,00 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 270.154,00 mii lei la suma de 269.156,00 mii lei, conform anexei 

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

nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.   

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.100 mii 

lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile 

anului curent ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării 

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

secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar 

rezultat la finele exerciţiului bugetar 2018 pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 6.336,0 mii lei din 

excedentul anilor precedenți și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 62.351,0 mii lei din 

excedentul anilor precedenți. 

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

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

şi 3a. 

Art. 3 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a 

proiectelor, programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului 

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

Art. 4 - Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-

aderare rectificată pe anul 2018, conform anexei nr. 5. 
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 Art. 5 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 și 5 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 29 

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 196 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

 Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16667/21.11.2018 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, pe anul 2018 şi Raportul de specialitate nr. 16668/ 8767/ 21.11.2018 al Direcţiei 

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

Simion” Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), 

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

completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 

6.220,85 mii lei la suma de 6.370,85  mii lei şi la cheltuieli de la suma de 6.220,85 mii lei, la 

suma de 6.370,85 mii lei  conform anexelor nr.1 și 1a și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare 

din alocații bugetare și venituri proprii, rectificată pe anul 2018 și credite de angajament pe anii 

2019 - 2021 conform anexei nr. 1b, 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 Institutului de Cercetări Eco - Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea. 

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 197 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16669/ 21.11.2018  şi Raportul de specialitate 

nr. 16670/ 1840/ 21.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Centrului 

Cultural „Jean Bart” Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), 

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

completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 2.468 mii lei la suma de 2.502  mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 2.468 mii lei, la suma de 2.502 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, 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 29 

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 198   

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16665/21.11.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 16666/ 19712/ 21.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018. 
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 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin (3) lit. 

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

completările ulterioare şi ale Legii nr. 2/2018  privind  bugetul de stat pe anul 2018; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 144.787 mii lei la suma de 145.087 

mii lei şi la cheltuieli de la suma de 164.010 mii lei, la suma de 164.310 mii lei conform 

anexelor nr. 1, 1a și 1b și Lista cheltuielilor de capital finanţate din bugetul de venituri şi 

cheltuieli ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, rectificată pe anul 2018 și a creditelor de 

angajament pe anul 2019 conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 19.018 mii lei și deficitul secţiunii 

de dezvoltare în sumă de 205 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

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

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

      PREŞEDINTE,                                Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 199 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16673/21.11.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 16674/ 34104/ 21.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), 

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

completările ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 
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 Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 

92.097,00  mii lei la suma de 91.119,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 96.797,00 mii lei la 

suma de 96.505,00 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1.a, care fac parte din prezenta hotărâre. 

              (2) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 5.386,0 mii lei din 

excedentul bugetului local al anilor precedenți.          

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 200 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16671/21.11.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 16672/ 21.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), 

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

completările ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 2.190 mii 

lei la suma de 2.197 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 2.190 mii lei la suma de 2.197 mii lei, 

conform anexelor nr. 1 și 1a, ce  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Judeţean de Resurse şi 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 201  

 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16716/ 21.11.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 16839/ 3466/ 22.11.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei 

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

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

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), 

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

completările ulterioare; 

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

reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific 

deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare şi O.M.F. nr. 3145/ 2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea modificat pe anul 2018” și nr. 2 „Detalierea indicatorilor 

economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, modificată pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 99/2018 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul 

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

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 202   

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apelor și Pădurilor, Județul 

Tulcea - Consiliul Județean Tulcea, Instituția Prefectului - Județul Tulcea 

și Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea   

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

        Văzând Nota de Fundamentare nr. 16705/21.11.2018 și Raportul de specialitate nr. 

16726/22.11.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul 

Apelor și Pădurilor, Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea, Instituția Prefectului - Județul 

Tulcea și Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea;   

             Având în vedere prevederile : 

- art. 91, alin. (1), lit. ,,b” și ,,e”, alin. (3), lit. ,,a” și alin. (6), lit. ,,a” din Legea 

administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

- Hotărârea Guvernului nr. 396//2018, privind unele măsuri referitoare la pregătirea și 

exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Ministerul Apelor și Pădurilor, Județul 

Tulcea - Consiliul Județean Tulcea, Instituția Prefectului - Județul Tulcea și Municipiul Tulcea - 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea pentru organizarea și desfășurarea vizitei în teren 

realizată în marja Reuniunii directorilor generali în domeniul apă și mediul marin, care va avea 

loc în data de 15 iunie 2019 în Delta Dunării, în județul Tulcea, în perioada deținerii de către 

România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, prevăzut în anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul Județului Tulcea a cheltuielilor aferente 

obligațiilor asumate de Consiliul Județean Tulcea, ca parte a contribuției care revine acestuia la 

organizarea evenimentului prevăzut la art.1, cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la 

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

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

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Protocolul 

prevăzut la art.1. 
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 Art. 4. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 203 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018  

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii,  

cu modificările şi completarile ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16764/22.11.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 16765/22.11.2018 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea 

listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate 

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/31.08.2018 privind aprobarea listei 

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

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

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

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv lista de repartizare a 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, după cum urmează: 
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- poziţia nr. 6 pentru repartizarea unei locuinţe către domnul Pană Dan Marius se 

abrogă. 

- poziţia nr. 12 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Raţiu Carmen se abrogă. 

Art. 2 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 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 204 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de 

 Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa II 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16721/21.11.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 16730/21.11.2018 privind 

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

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 190/31.10.2018 privind aprobarea listei 

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

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

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

etapa II; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă lista 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 II, 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 
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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. 

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 29 

noiembrie 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 205 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 

 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști 

din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16791/22.11.2018 și Raportul de specialitate al Direcției 

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

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 16792/22.11.2018 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea 

cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

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

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea și 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 locuintele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, 
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în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A si B, destinate închirierii pentru tineri 

specialiști din domeniul sănătății, după cum urmează: 

1. poziţia nr. 5 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 7 din scara A, se 

abrogă. 

2. poziţia nr. 11 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 13 din scara A, se 

abrogă. 

3. după poziția nr. 26 se completează cu 12 noi poziții, de la 27 - 38, 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, 

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 29 

noiembrie 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 206 

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 III 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 16675/21.11.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 16676/21.11.2018 privind 

aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa III;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

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

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

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

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

Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 

sănătăţii; 
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- Procesul verbal nr. 16426/16.11.2018 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 rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III, 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 III, 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 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 207  

privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2018 – 2019 

pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 15773/06.11.2018 și Raportul de specialitate 

nr. 15774/06.11.2018 al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor prin 

care se propune aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018 – 2019, pe reţeaua 

de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.7, art. 22 şi art. 40, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ 

- AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun nr. 289/2170/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare ;  

- art. 91 alin. (1) lit. f şi alin. (5) lit. a, pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2018 – 2019, pe reţeaua de  

drumuri judeţene din judeţul Tulcea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor. 

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208 

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

pentru realizarea în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la 

servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16591/20.11.2018 și Raportul de specialitate 

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

Buget Finanţe şi Administrativ înregistrat cu nr. 16592/20.11.2018, prin care se propune 

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

realizarea în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale 

de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”; 

Văzând adresa nr. 59284 din data de 14.11.2018 emisă de către Ministerul Sănătății, 

Cabinet Secretar de Stat;  

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

 Văzând prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. 5258/06.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 8, prioritatea 

de investiții 8.1, operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii 

medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță” în vederea finanțării 

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

investiții 8.1, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, apelul de proiecte 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8. 

  Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Ministerul Sănătății - lider de proiect, 

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și 

Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale - Ministerul Sănătății, în vederea 

implementării în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii 

medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Îmbunătățirea accesului populației din 

ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”, în 

cuantum de 13.664.738,06 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13.664.738,06 lei 

(inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 0,00 lei. 

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

Județul Tulcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 12.285,51 lei (inclusiv 

TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la 

servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”. 
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli ce pot interveni pe durata implementării proiectului: 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea 

cu aparatură de înaltă performanță”, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul Județului Tulcea. 

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

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pe toată 

perioada de valabilitate a contractului de finanțare a proiectului „Îmbunătățirea accesului 

populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă 

performanță”. 

Art. 8. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al 

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

numele Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea. 

Art. 9. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 141 din data de 31.08.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Îmbunătățirea 

accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă 

performanță”. 

Art. 10. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Proiectelor,  Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea. 

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

              Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 209 

privind numirea doamnei  Dima Ligia în funcţia de manager 

 la Biblioteca Județeana „Panait Cerna” Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 16511/19.11.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 

16512 din 19.11.2018 prin care se propune numirea doamnei Dima Ligia în funcţia de manager 

la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea; 

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

 Ținând cont de rezultatul final al concursului de proiecte de management, organizat în 

vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea, aprobat 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 374/15.11.2018; 

   În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1) lit. a) și alin. (2), lit. e) din Legea 

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

ulterioare și ale art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 01 decembrie 2018, doamna Dima Ligia se numeşte în 

funcţia de manager la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea, pentru o perioada de 5 ani, 

cuprinsă în intervalul 01.12.2018 – 01.12.2023. 

 Art. 2. Doamna Dima Ligia va exercita funcţia de manager al Bibliotecii Judeţene 

„Panait Cerna” Tulcea, în baza unui contract de management, încheiat cu preşedintele 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea,  doamnei Dima Ligia, Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” 

Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.  

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

noiembrie 2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

        PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 210   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Valmar Autotrans  SRL Tulcea 

 pe traseul Iazurile - Valea Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 
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Văzând Nota de fundamentare nr. 16494/19.11.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 16495/19.11.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

- art. 17 alin. (1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (1^1) din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe 

traseul Iazurile - Valea Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta 

hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană  de  Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Valmar Autotrans  SRL 

Tulcea. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 211   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Confort Club  SRL Niculiţel 

 pe traseul Niculiţel - Isaccea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, 

legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 16738/22.11.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 16739/22.11.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Confort Club SRL Niculiţel;   

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

În conformitate cu: 
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- art. 17 alin.(1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1)  din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Confort Club SRL Niculiţel pe 

traseul Niculiţel - Isaccea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Confort Club  SRL 

Niculiţel. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea„Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20  


