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HOTĂRÂREA NR. 23 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1802/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

1854/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea 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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, la venituri suma de 

169.580,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 222.622,00 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 20.000 mii lei în 

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

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

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2018 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 53.042,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, pe anul 2018 şi 

a creditelor de angajament pe anii 2019 - 2021, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de 

reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2018, conform anexei nr. 4. 

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

anul 2018, conform anexei nr. 5. 

 Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea pe anul 2018, conform anexei nr. 6. 

 Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, 

conform anexei nr. 7. 

 Art. 6 – Se aprobă situația numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical 

angajat in unitățile de cult, pe anul 2018 și estimări 2019- 2021, conform anexei nr. 8.  

Art. 7 – Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli estimat pe anii 2019-2021, conform 

anexei nr. 9. 

Art. 8 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 9 – 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. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură 

 din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1803/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr.  

1853/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, 

pe anul 2018;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) 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 – (1) Se aprobă bugetul finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea pe anul 2018, la venituri suma de 1.730 mii lei şi la cheltuieli suma de 1.730 mii lei, 

conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a. 

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Bibliotecii 

Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2018, în sumă de 140 mii lei la venituri şi 220 mii lei la 

cheltuieli, conform anexelor 1.2 şi 1.2a și lista cheltuielilor de capital pe anul 2018, conform anexei nr. 

1.2b. 

(3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 66 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în 

sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi. 

Art. 2 – Se aprobă bugetul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

pe anul 2018, la venituri suma de 4.878 mii lei şi la cheltuieli suma de 4.878 mii lei, conform anexelor 

nr. 2 şi 2a, iar lista cheltuielilor de capital pe anul 2018 și a creditelor de angajament pe anii 2019- 

2021, conform anexei nr. 2b.  

Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2018 la venituri 

suma de 2.180 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.180 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, lista 

programelor şi proiectelor culturale  conform anexei 3b și lista cheltuielilor de capital pe anul 2018, 

conform anexei nr. 3c. 

 Art. 4– Anexele  nr. 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b și 3c fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5 – 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 instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

privind aprobarea 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 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1804/08.02.2018  și Raportul de specialitate nr. 

1849/ 2615/ 09.02.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea 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) 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 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli finanțat din alocații bugetare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, la venituri în suma de 81.218  

mii lei şi la cheltuieli în suma de 81.218 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a și Lista cheltuielilor de 

capital cu finantare din alocatii bugetare pe anul 2018 conform anexei nr. 1.b, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, în sumă de 1.522 mii lei la venituri 

şi 2.100 mii lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(3) Deficitul în sumă de 578 mii lei al secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi 

cheltuieli finanţat din venituri proprii se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 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 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 26 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ 

special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1805/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

1852/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea bugetelor de 

venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de învățământ special din subordinea Consiliului Județean 

Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2018, la venituri cu suma de 236 mii lei şi la cheltuieli cu 

suma de 236 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea 

pe anul 2018, la venituri cu suma de 720 mii lei şi la cheltuieli cu  suma de 720 mii lei  conform 

anexelor nr. 2 şi 2a. 

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

 Art. 4 – 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 instituţiilor publice de învăţământ special din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

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

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1806/08 februarie 2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 1851/1908/09 februarie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean 
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de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018, 

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

3/2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

pe anul 2018 la venituri cu suma de 141.423 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 160.646 mii lei și Lista 

cheltuielilor de capital, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 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 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcției Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1807/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr.  

1850/3754/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) 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, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2018, la venituri în suma de 1.212 mii lei şi la cheltuieli în 

suma de 1.212 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din 

alocații bugetare pe anul 2018 conform anexei nr. 1b, 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, 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 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 29  

privind aprobarea 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 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1808/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

1899/487/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea 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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

           Ținând cont de prevederile art. 2 și art.7 din Ordonanța de Urgență nr. 61/2011, pentru 

reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2018, la venituri suma de 6.647,0  mii lei şi la cheltuieli suma de 6.647,0 

mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie,  prezenta hotărâre 

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1809/08.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

1864/281/09.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei  Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei  

Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina,  pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. (3), litera a) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

           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 Ordinul Ministrului Finanțelor 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere” Sulina pe total an 2018, la venituri suma de 2.515  mii lei şi la cheltuieli suma de 2.515  mii 

lei, conform anexelor nr. 1 – 5 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 „Administrația Zonei Libere” 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 31 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 63/2014 privind aprobarea 

resurselor necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiţiei 

„Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat 

in municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A, B,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2018, legal constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare, înregistrată sub nr. 1912/09.02.2018 și Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 1913/09.02.2018, 

prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 63/2014 privind aprobarea 

resurselor necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiţiei 

„Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat in 

municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A, B, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

12402/08.02.2018; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. b), d) şi e), alin. (3), lit. d), alin. (5), lit.a) pct. 

3 şi alin. (6), lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (2) din Legea nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art. 19^1 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea contractului pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat în 

municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A, B, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 63/2014, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

Capitolul IV „Obligațiile părților”: 

1. La art. 5. „Unitatea administrativ-teritorială municipiul Tulcea se obligă”, lit. j) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

- „j) la finalizarea lucrărilor de construire să preia terenul pe bază de protocol de predare-primire 

odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcții, indiferent de stadiul realizării lucrărilor 

tehnico-edilitare aferente construcției”. 

2. La art. 5. „Unitatea administrativ-teritorială municipiul Tulcea se obligă”, literele k), l) și m) 

se abrogă. 

3. La art. 8. „Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă”, lit. f) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

- „f) să transmită către Unitatea administrativ-teritorială judeţul Tulcea (Consiliul Județean Tulcea), 

conform legii, construcţiile de locuinţe, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la 

terminarea lucrărilor de construcţie, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare 

aferente construcţiei”; 
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Art. 2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze actul adițional 

pentru modificarea contractului pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat în municipiul Tulcea, str. Spitalului 

nr. 46A, scara A, B, conform modificărilor aprobate la articolul 1. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Unității administrative - teritoriale 

municipiul Tulcea, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea şi Agenţiei Naţionale Pentru 

Locuinţe.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

  

 

    HOTĂRÂREA NR. 32   

privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România 

şi Raionul Cahul din Republica Moldova 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

        Văzând Nota de Fundamentare nr. 1793/08.02.2018 și Raportul de specialitate nr. 

1794/08.02.2018 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 Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul 

Cahul din Republica Moldova; 

             Având în vedere avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene nr. 7809/29.01.2018 și avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-

2/168/06.02.2018; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  Conform  prevederilor art. 11 alin. (3), art.15 alin. (2) și alin. (5), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 

91 alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și art. 41 alin. (1) și (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica 

Moldova, în condiţiile Înțelegerii de Cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Înțelegerea de 

Cooperare aprobată la art. 1. 

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

Prefectului Județului Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 
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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 16 

februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

privind stabilirea cotizației Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea  

către Asociația „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 1902/09.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

1903/09.02.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului Comunicare, 

Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului, cu privire la proiectul de hotărâre privind 

stabilirea cotizației Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația „Grup local pentru 

pescărie durabilă în Delta Dunării“; 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin.(1) 

lit.a) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ţinând cont de art. 9 alin. (2) din Statutul  Asociaţiei  „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în 

Delta Dunării” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 24/26.02.2010 precum şi de 

Hotărârea nr. 1 din 31.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei „Grup local pentru pescărie durabilă în 

Delta Dunării“; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se stabilește cotizația Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația  

„Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării“ în cuantum de 70.000 lei.  

Art.2 Plata cotizaţiei se va acorda în funcție de prevederile bugetare aprobate prin Bugetul de 

venituri și cheltuieli al județului Tulcea. 

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

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

Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului și Asociației Grup local pentru 

pescărie durabilă în Delta Dunării. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 16 voturi „pentru”, 4 „abţineri” , 8 voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 34  

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea 

 pe traseul Mahmudia – Beştepe – Nufăru – Malcoci – Bididia – Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 1869/09.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 1870/09.02.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Modern Agency 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. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Mahmudia – 

Beştepe – Nufăru – Malcoci – Bididia – 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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 35   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale  

către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Isaccea – Niculiţel – Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 1871/09.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 
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Amenajarea Teritoriului nr. 1872/09.02.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Modern Agency 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. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Isaccea – 

Niculiţel – 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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

                           

 

                 PREȘEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 36   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale  

către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Niculiţel - Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 1873/09.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 1874/09.02.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Modern Agency 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; 
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            - 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. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Niculiţel – 

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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 

februarie 2018, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

                           

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea 

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2684/23.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

2685/23.02.2018 al Direcției Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Direcției Investiții, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 23/2018 privind aprobarea 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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3 „Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii 

bugetare, pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, conform anexei nr. 1. 

      Art. 2 – Se aprobă modificarea anexa nr. 3a „Lista cheltuielilor de capital  finanţate din 

alocaţii bugetare, pe anul 2018 şi a creditelor de angajament pe anii 2019-2021 -program multianual” 

la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, conform anexei nr. 2 . 

 Art. 3 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și 

Managementul Proioectelor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

februarie 2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

   

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38 

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru 

aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 

17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa 

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

pe anul 2018, precum 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 2019- 2021 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2682/23.02.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

2683/23.02.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3 ,,Repartizarea sumelor estimate reprezentând 20% 

din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare, pe unităţi administrativ – 

teritoriale pe anii 2019-2021”, la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea 

repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, 

precum 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 2019-2021, conform anexei care face parte integrantă din 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, precum şi consiliilor locale enumerate în anexă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 februarie 

2018, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, 1 „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 48/2017 privind aprobarea 

asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local 

Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2676/23.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Directiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ și al Direcției Investiţii, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor, înregistrat sub nr. 2677/23.02.2018, prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 48/2017, privind asocierea județului Tulcea prin Consiliul 

Judeţean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliului Local Babadag, pentru realizarea obiectivului de 

investiţii „Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oras Babadag, județul Tulcea”; 

Ţinând cont de adresele Primăriei orașului Babadag nr. 5915/14.12.2017 și nr. 1347/19.02.2018, 

înregistrate la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 16139/14.12.2017 și nr. 2347/20.02.2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din 

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

ulterioare şi ale art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

  Art.1 Se aprobă modificarea contractului de asociere pentru realizarea în comun a obiectivului 

de investiţii „Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”, 

aprobat conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/2017, dupa cum urmeaza: 

 Art. 1.3.din contractul de asociere se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 ,,Valoarea totala estimata a lucrarilor de extindere si modernizare este de 3.201,31 mii lei  ( 

inclusiv TVA), din care contributia orasului Babadag prin Consiliul Local Babadag este de 320,13 mii 

lei( inclusiv TVA).Sumele neachitate în anul 2018 vor fi reportate în anii următori, până la finalizarea 

investiţiei. 

 Contributia judetului Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea este de maxim 2881,18 mii lei 

(inclusiv TVA), suma ce va fi alocata din bugetul propriu al judetului Tulcea.Sumele neachitate în anul 

2018 vor fi reportate în anii următori, până la finalizarea investiţiei.” 
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 Art.2 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, să semneze actul adițional 

pentru modificarea contractului de asociere pentru realizarea in comun  a obiectivului de investiţii 

„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”, conform 

modificărilor aprobate la articolul 1. 

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

Prefectului Județul Tulcea, Directiei Investiţii, Fonduri Externe si Managementul Proiectelor, Direcţiei 

Economice, Buget, Finanţe, Administrativ şi Consiliului Local Babadag. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

februarie 2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

                        

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 

privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor 

 pe Aeroportul „Delta Dunării”  Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 2720/23.02.2018 şi Raportul de specialitate comun nr. 

2721/23.02.2018 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ și nr. 586/23.02.2018 al Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f și alin. (3), lit. f din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul “Delta Dunării”  Tulcea”, 

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

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

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

Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și 

Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 februarie 

2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

       PREŞEDINTE,                                       Contrasemnează, 

             Horia  TEODORESCU                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi  MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 41   

privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității 

Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a 

Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul 

Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Pardina 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 2657/23.02.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță 

Corporativă nr. 2658/23.02.2018 prin care se propune acordarea unui mandat special domnului Horia 

Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a 

Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul 

Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Pardina; 

Având în vedere: 

- adresa Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare 

din Județul Tulcea” înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 2036/13.02.2018;  

- Hotărârea nr. 7/30.01.2018 a Consiliului Local al Comunei Pardina; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 13 din Statutul Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din Județul Tulcea”; 

- art.13 din Anexa nr. 4 la H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 alin.(8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f) și alin.(5), lit.a), pct. 13 din Legea administraţiei  publice  locale  nr.  

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

             În temeiul art. 97 şi 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 acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean 

Tulcea, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea 

Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din 

Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului favorabil pentru acceptarea în calitate de membru în 

cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pardina. 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor 

de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă 

Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

februarie 2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                                             Contrasemnează, 

             Horia  TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                               

                                                                                                               Marius Cristi  MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 42   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea 

 pe traseul Tulcea - Cataloi 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 2581/22.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 2582/22.02.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Modern Agency 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. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - 

Cataloi, 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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 februarie 

2018, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea  

pe traseul Tulcea - Mineri 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 2579/22.02.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 
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Amenajarea Teritoriului nr. 2580/22.02.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

Modern Agency 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. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - 

Mineri, 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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 

februarie 2018, după cum urmează: 22 voturi „pentru”, - „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

        

 

           România 

      Județul Tulcea 

Consiliul Local Stejaru 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 78  

privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a unor loturi  de teren din  

intravilanul loc. Stejaru,  aparținând domeniului privat al comunei Stejaru, a raportului de 

evaluare, a prețului de pornire al licitației, a pasului de licitație, a caietelor  de sarcini și a 

instrucțiunilor pentru ofertanți 

 

      Consiliul Local Stejaru întrunit  în sedinta publică ordinară din 18.12.2017, legal constituită; 

      Având în vedere : 

- Nota de fundamentare a Primarului Comunei Stejaru, d-l  Nicolaie Gioga  privind   aprobarea   

vânzarii prin licitație publică deschisă a unor loturi  de teren aparținând domeniului privat al comunei 

Stejaru, respectiv  : terenul în suprafata de  2042  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  in  T 3.  P 

63/1,  și terenul în suprafață de  2042  mp situat  în intravilanul loc.  Stejaru,  com Stejaru, jud Tulcea, 

T 3  P 63/2 , terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  in  T2,A54/5,  
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terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  T2,A54/6, terenul în suprafață 

de 3856 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  T2,A54/7, terenul în suprafață de 4176 mp 

amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în T2,A54/8/1, terenul în suprafață de 4177 mp amplasat în 

intravilanul loc. Stejaru  in  T2, A54/8/2,  terenul în suprafață de 5175 mp amplasat în intravilanul loc. 

Stejaru  în T31,  A699/4 , a  rapoartelor  de evaluare ale terenurilor, a prețului minim de pornire al 

licitației, a pasului de licitație, a caietelor  de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți. 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Stejaru nr.14 din 16.06.2014 privind actualizarea listei 

cuprinzând inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al comunei Stejaru  privind,   

HCL Stejaru nr. 51 din 25.11.2015  privind  actualizarea  Inventarului  bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Stejaru, județul Tulcea, Hotărârea Consiliului Local Stejaru nr. 43 din 

14.06.2017 privind  aprobarea actualizării  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Stejaru,  județul Tulcea.   

Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Stejaru; 

  În conformitate cu prevederile art. 4 din legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 

cu modificarile și completările ulterioare, ale art. 1652 și art 1657 din Legea  nr. 287 din 17 iulie 2009 

privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art. 36 alin .(1), alin  (2) lit. “b “ și “c”alin (5) lit “b”, alin.(9),   art. 121 

alin (1) si  alin ( 2) art. 123 alin (1) si alin (2 ), art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

  ART.1 Se  aprobă vânzarea  prin licitație publică deschisă a unor  loturi  de teren aparținând 

domeniului privat al comunei Stejaru, respectiv terenul în suprafață de 2042  mp amplasat în 

intravilanul loc. Stejaru în  T. 3 P 63/1,  nr cadastral 30426 , precum și a terenului în suprafață de 2042  

mp,  situat în intravilanul loc  Stejaru,  com. Stejaru, jud Tulcea  T 3 , P  63/2 cu nr cadastral 30424,  

terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  in  T2,A54/5 cu  nr cadastral 

30410, a  terenului  în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  in  T2,A54/6 cu nr 

cadastral 30409,  a terenului  în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în  T2,A54/7 

cu  nr cadastral 30411,  a  terenului în suprafață de 4176  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în 

T2,A54/8/1 cu  nr cadastral  31039 , a   terenului  în suprafață de 5175  mp amplasat în intravilanul loc. 

Stejaru  în T31,  A699/4,  a terenului în suprafata de  4177 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  

T2, A54/8/2  cu  nr cadastral 31040.  

ART. 2  Se aprobă rapoartele de evaluare întocmite de către expertul  evaluator proprietăți 

mobiliare și  imobiliare  Eni Daniel Angel PFA,  respectiv terenul în suprafață de 2042  mp amplasat în 

intravilanul loc. Stejaru în  T. 3 P 63/1,  nr cadastral 30426 , precum și a terenului în suprafață de 2042  

mp,  situat în intravilanul loc  Stejaru,  com. Stejaru, jud Tulcea  T 3 , P  63/2 cu nr cadastral 30424,   

terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în T2,A54/5 cu  nr cadastral 

30410, a  terenului în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  T2,A54/6 cu nr 

cadastral 30409,  a terenului  în suprafață de 3856 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  T2,A54/7 

cu  nr cadastral 30411,  a  terenului în suprafață de 4176  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în 

T2, A54/8/1 cu  nr cadastral  31039 , a   terenului  în suprafață de 5175 mp amplasat în intravilanul loc. 

Stejaru  în T31,  A699/4 , a terenului în suprafața de  4177 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru  în  

T2, A54/8/2  cu  nr cadastral 31040.  

ART. 3  Se aprobă prețul minim de  pornire al licitației pentru  fiecare suprafață de teren supusă 

vânzării prin licitație publică deschisă conform rapoartelor  de evaluare  respectiv și conform  cursului 

de schimb valutar comunicat de BNR din data de 27.10.2017 ,  corespunzător căruia un  euro  fiind 

echivalentul a 4,5980  lei lei,  respectiv 3,6784 lei/mp pentru  cele opt loturi de teren cuprinse la art. 1 

si 2 , după cum urmează : 

(1)Pentru  terenul în suprafață de 2042  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T. 3 P 63/1,   

nr. cadastral 30426 se aproba prețul minim de pornire al licitatiei lot de 7511 lei.  
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(2) Pentru  terenul în suprafață de 2042 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T. 3 P 63/2,   

nr cadastral 30424 se aproba prețul minim de pornire al licitatiei lot de 7511 lei.  

(3) Pentru terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T2,A54/5 cu  

nr cadastral 30410 se aprobă prețul minim de pornire al licitatiei lot de 14.184 lei.  

(4) Pentru terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T2,A54/6 cu  

nr cadastral 30409 se aprobă prețul minim de pornire al licitației lot de 14.184 lei.  

(5) Pentru terenul în suprafață de 3856  mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T2,A54/7 cu  

nr cadastral 30411,  se aprobă prețul minim de pornire al licitației lot de 14.184 lei.  

(6) Pentru terenul în suprafata de 4176 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T2,A54/8/1 cu  

nr cadastral 31039 se aprobă prețul minim de pornire al licitației lot de 15. 361 lei. 

7) Pentru terenul  în suprafață de 5175 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T31,  A699/4 

se aprobă prețul minim de pornire al licitației lot de 19.036 lei. 

(8)  Pentru terenul în suprafață de 4177 mp amplasat în intravilanul loc. Stejaru în T2, A54/8/2  

cu  nr cadastral 31040 se aprobă prețul minim de pornire al licitației lot de 15365  lei.  

ART. 4 Se aproba pasul de licitație în valoare de 110  lei /lot.   

ART. 5 Se aprobă caietele de sarcini pentru suprafațele de teren supuse vânzării conform 

anexelor  9-16,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 6 Se aprobă instrucțiunile pentru ofertanți conform anexei nr. 17 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 7 Se împuternicește primarul comunei Stejaru, d-l Nicolaie Gioga  pentru a desemna 

comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea vânzării terenurilor prevăzute la art. 1 din prezenta 

hotărâre și în vederea organizării licitației și perfectării formelor legale de vânzare –cumpărare al 

terenurilor.   

ART. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Stejaru, Compartimentului 

contabilitate din cadrul Primărei comunei Stejaru și  Instituției Prefectului Județului Tulcea și va fi 

facută publică prin afișare.  

        Adoptată astăzi 18.12.2017 cu  11 voturi pentru,  0  voturi împotrivă, 0 abțineri. 

            

                 Presedinte de sedință,                                                                       Contrasemnează, 

                     Consilier local,                                                                                       Secretar, 

Vitu George TRANDAFIR                                                                       Jr. Zoita UDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


