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HOTĂRÂREA NR.  24 

privind aprobarea repartizării sumei  reprezentând  20% din sumele 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 anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03 martie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2638/02.03.2017 a domnului vicepreşedinte, 

Dumitru MERGEANI şi Raportul comun nr. 2639/02.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ și al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor privind aprobarea 

repartizării sumei reprezentând 20% din sumele 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 anul 2017; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 In conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) litera „b” din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu  prevederile art. 4 din Legea nr. 

6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017  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 repartizarea sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 

2017 și estimări pe anii 2018 - 2020, conform anexei nr. 1. 

Art. 2 – Se aprobă repartizarea sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 

2017 și estimări pe anii 2018 - 2020, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3. - Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2017 și estimări pe anii 2018 - 2020 

conform anexei nr. 3. 

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

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  

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

           Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 03 

martie 2017, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, 12 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 25 

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2017 

privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – 

Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de 

interes județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada 

Bacului din municipiul Tulcea  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 martie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3126/13.03.2017 a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul George LUCHICI şi Raportul Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 3127/13.03.2017, prin care se propune modificarea  

anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2017, privind aprobarea modificării 

traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin 

încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local - 

Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din municipiul Tulcea; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 7, art. 12 alin. (2) și art. 22 din O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare şi ale 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 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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – 

Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 

județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din 

municipiul Tulcea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – 

Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 

județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din 

municipiul Tulcea, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 - La data adoptării prezentei hotărâri, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al județului Tulcea se modifică și se completează în mod corespunzător. 

Art. 4 - Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituției 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 14 

martie 2017, 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 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind 

aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- 

economici pentru unele obiective de investiții de interes județean,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 14.03.2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 3145 din 13.03.2017 a domnului George Luchici, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul nr. 3144 din 13.03.2017 al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, prin care se propune modificarea  anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010, privind aprobarea Documentațiilor de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de 

interes județean, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

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

modificările şi completările ulterioare și art. 91 alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin .(1) litera 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 modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

1/2010, cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reabilitare D.J. 222A, Horia – Hamcearca – Nifon, km. 0+000-15+725”, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

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

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

Proiectelor şi Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 14 

martie 2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.03.2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 3124/13.03.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 
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Administrativ, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 3125/13.03.2017 prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării 

traseului şi lungimii drumului judeţean DJ 222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin 

încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, a drumurilor de interes local - 

Strada Viticulturii, Strada Orizontului şi Strada Bacului din municipiul Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) şi art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din O.G. nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin modificarea poziţiilor nr. 298 „Drum Judeţean 222N” şi nr. 

299 „Teren aferent Drum Judeţean 222N”, conform datelor cuprinse în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 14 

martie 2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

                                      

                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

 a mandatului de consilier judeţean al domnului Furdui Lucian 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3628/23.03.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 3629/23.03.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Furdui Lucian; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 03/2017                                          

 

7 

 

 

Văzând demisia domnului Furdui Lucian din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 3566/22.03.2017 şi având în vedere Referatul constatator nr. 

3627/23.03.2017;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. 3), art.10 și art. 12, alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 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 ia act de demisia din calitatea de consilier județean al domnului Furdui Lucian, ales pe 

lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2 Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Furdui Lucian și se declară vacant locul acestuia. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Furdui Lucian şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 29  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3630/23.03.2017, Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 3631/23.03.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, demisia din 

funcția de consilier județean a domnului Furdui Lucian, înregistrată sub nr 3566/22.03.2017 și 

Hotărârea nr. 28/31.03.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier județean al domnului Furdui Lucian;  

Vazând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 90 raportate la art. 31 alin. (2) 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 modifică Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea prin alegerea domnului Munteanu Dan - Alexandru, 

consilier județean din partea Partidului Social Democrat, în calitate de membru în Comisia de validare a 

Consiliului Judeţean Tulcea, pe durata mandatului obținut ca urmare a alegerilor locale din data de 5 

iunie 2016, în locul domnului Furdui Lucian.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, membrilor comisiei de validare și va asigura aducerea la 

cunoștință publică, în condițiile legii. 

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

2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Moglan Costel 

 

 

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

constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3632/23.03.2017, Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală înregistrat sub nr. 3633/23.03.2017, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 28/31.03.2017 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Furdui Lucian şi adresa Partidului Social Democrat nr. 24/22.03.2017, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 3568/22.03.2017; 

 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că domnul Moglan Costel, aflat pe lista 

Partidului Social Democrat, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 

consilier judeţean; 

 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali și ale art. 90, raportat la art. 31 alin. 3-5, ale art. 31^1 și 32 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art. 6, 

alin. (2), (3) și art. 7 din Legea nr. 393/2004; 

 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Moglan Costel, supleant pe lista 

de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, membru al 

Partidului Social Democrat.  

Art. 2 Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu domnul Moglan Costel.  
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Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 

în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Moglan Costel şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31  

privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, ordine 

publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3634/23.03.2017 şi Raportul Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 3635/23.03.2017 privind modificarea şi completarea Comisiei pentru 

administraţia publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 6/7/2016 pentru constituirea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin.1) şi 2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 30/31.03.2017 privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Moglan Costel;  

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se modifică şi se completează Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor cu domnul consilier județean Moglan 

Costel, în locul domnului Furdui Lucian.  

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

Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe și Administrativ, 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi domnului Moglan Costel.  

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

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 32 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3445/20 martie 2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 3446/20 martie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, ale  art. 19 

alin. (1) litera a) 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 (1) – Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la venituri suma de 

163.590,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 203.870,00 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 2.500 mii lei în 

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

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

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

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

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 40.280,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

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

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

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

anul 2017, conform anexei nr. 5. 

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

Judeţului Tulcea pe anul 2017, 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 2017, 

conform anexei nr. 7. 

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

angajat in unitățile de cult, pe anul 2017 și estimări 2018- 2020, conform anexei nr. 8.  

Art. 7 – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2018-2020, 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. 
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 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 Județului Tulcea. 

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

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

 

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

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

din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3453/20.03.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 3454/20.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2017; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea pe anul 2017, la venituri suma de 1.770 mii lei şi la cheltuieli suma de 1.770 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 2017, 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 2017 și a creditelor de 

angajament pe anii 2018- 2020,conform anexei nr. 1.2b. 

 (3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 60 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în 

sumă de 20 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi. 

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

pe anul 2017, la venituri suma de 5.505 mii lei şi la cheltuieli suma de 5.505 mii lei, conform anexelor 

nr. 2 şi 2a, iar lista cheltuielilor de capital pe anul 2017 și a creditelor de angajament pe anii 2018- 

2020, conform anexei nr. 2b.  

Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2017 la venituri 

suma de 2.677 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.677 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, lista 

programelor şi proiectelor culturale  conform anexei 3b și lista cheltuielilor de capital pe anul 2017 și a 

creditelor de angajament pe anii 2018- 2020, conform anexei nr. 3c. 
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 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 Județului Tulcea, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

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

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

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 34 

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

Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3447/20.03.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 3448/ 8689/ 20.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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 2017; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - (1) Se aprobă bugetul finanțat din alocații bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, la venituri suma de  62.065 mii lei şi la cheltuieli 

suma de 62.065 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a, lista cheltuielilor de capital conform anexei nr. 

1b.  

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

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, în sumă de 1.280 mii lei la venituri 

şi 1.800 mii lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 2, 2a. 

(3) Deficitul în sumă de 520 mii lei al secţiunii de funcţionare al bugetului de venituri şi 

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

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

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

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

Protecţia Copilului Tulcea. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 martie 

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 35 

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

special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3449/20.03.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 3450/20.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 

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

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă bugetul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea 

pe anul 2017, la venituri suma de 2.991,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.991,00 mii lei, conform 

anexelor nr. 1 şi 1a și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare pe anul 2017 

conform anexei 1b. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2017, la venituri 

suma de 3.462,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 3.462,00 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a și Lista 

cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare pe anul 2017 conform anexei 2b. 

Art. 3 – Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a și 2b 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 Județului 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 31 martie 

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

                                                                                            

                      PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 36 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3455/20 martie 2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 3456/4314/ 20 martie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017; 

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

2/2017; 

 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 cu 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

pe anul 2017 la venituri suma de 115.287 mii lei şi la cheltuieli suma de 126.229 mii lei, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b și Lista cheltuielilor de capital finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli ale 

Spitalului Județean de Urgență pe anul 2017 și a creditelor de angajament pe anul 2018 conform anexei 

nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

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

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

     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3451/20.03.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 3452/20.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 
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privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, ale  art. 19 

alin (1) 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2017, la venituri suma de 706 mii lei şi la cheltuieli suma 

de 706 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a şi lista cheltuielilor de capital 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 Județului Tulcea, 

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

Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

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

2017, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”.data de 27 ianuarie 

2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, -  „abţineri”, -  voturi „împotrivă”. 

                   

                                                         

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

                                                                                 

                                                                     

                                                                    

HOTĂRÂREA NR. 38 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3557/22.03.2017 a domnului preşedinte, Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 3558/ 696/ 22.03.2017 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 2017; 

 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. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

           Tinand cont de prevederile art. 2 și art. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 61 din 29 iunie 2011, 

pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific 

deosebit, de interes local; 
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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 Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2017, la venituri suma de 6.107,0  mii lei şi la cheltuieli suma de 6.107,0  

mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 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, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

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

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

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

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3515/21.03.2017 a domnului preşedinte, Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 3516/468/21.03.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017; 

 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. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

           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. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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 2017, la venituri suma de 2.155  mii lei şi la cheltuieli suma de 2.155  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 Județului Tulcea şi Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

      

HOTĂRÂREA NR. 40 

privind aprobarea Calendarului principalelor evenimente culturale de interes public  

care se desfășoară pe raza județului Tulcea în anul 2017 

 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017, legal constituită; 

              Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 3223 din 14.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu şi Raportul Biroului Comunicare, Relaţii Externe, 

Anticorupţie şi Promovarea Judeţului nr. 3224 din 14.03.2017 prin care se propune aprobarea 

Calendarului principalelor evenimente culturale de interes public care se desfășoară pe raza județului 

Tulcea în anul 2017; 

             Văzând raportul  Comisiei  de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(5), lit. a, pct.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 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 Calendarul principalelor evenimente culturale de interes public care se 

desfășoară pe raza județului Tulcea în anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului Județului Tulcea și Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea 

Judeţului în vederea ducerii la îndeplinire.  

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

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

       

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 41 

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile  

din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017, 

 pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi culturale/educative” 

 

 

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

constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1840 din 15.02.2017  a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, domnul Horia Teodorescu, şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget Finanţe 

şi Administrativ și al Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului  cu 

nr. 1841 din 15.02.2017 prin care se propune aprobarea  Ghidului solicitantului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017, pentru domeniile „Sport” şi 

„Activităţi culturale/educative”; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

   Vazând prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Legii 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 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul 

Judeţului Tulcea, pe anul 2017, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi culturale/educative”, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractele de 

finanţare nerambursabilă cu beneficiarii selectați în cadrul procedurii de atribuire.  

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

Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Biroului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie  şi Promovarea Judeţului şi celor interesaţi în vederea 

ducerii la îndeplinire.  

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

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

 

       PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 42 

privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea în vederea implementării Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Babadag 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare nr. 3460/20.03.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 3461/20.03.2017 prin care se propune 

înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea şi darea acestora 

în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea în vederea 

implementării Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Babadag; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Babadag nr. 61/25.11.2016 privind trecerea din 

domeniul public al U.A.T. Oraş Babadag şi din administrarea Consiliului Local Babadag, în domeniul 

public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, a imobilului în suprafaţă totală de 1.270 mp., din care suprafaţa construită de 177 

mp., Oraş Babadag, Judeţul Tulcea şi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea nr. 5714/22.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

2234/23.02.2017; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Smîrdan nr. 28/28.02.2017 privind trecerea din 

domeniul public al Comunei Smîrdan şi din administrarea Consiliului Local Smîrdan, în domeniul 

public al Judeţului Tulcea şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, a unei clădiri şi a trei terenuri situate în intravilanul Comunei Smîrdan, Judeţul 

Tulcea şi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 

7843/14.03.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 3255/15.03.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) şi art. 9, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867, alin. (1) şi art. 868, 

alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art. 

91, alin. (4), lit. a) şi art. 123 alin. (1) 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 înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

bunurilor imobile trecute în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Consiliului Local al 

Oraşului Babadag nr. 61/25.11.2016 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Smîrdan nr. 

28/28.02.2017, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu poziţiile cu nr. 318 - 324, conform 

datelor din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 3 - Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea a bunurilor imobile din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea implementării 

Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag. 

Art.  4 - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prezentei hotărâri se face pe bază de 

protocol încheiat între părţile interesate. 

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

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Primăriei Oraşului Babadag, Primăriei Comunei 

Smîrdan şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

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

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

          

      PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 

privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului  

şi darea acestora în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 3458./20.03.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 3459/20.03.2017 prin care se propune 

înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului şi darea acestora în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 72/6/29.11.2012 privind asocierea Consiliului 

Judeţean Tulcea cu Fundaţia „Sera România” în vederea reorganizării Centrului de Plasament 

„Cristian”/Complexului de servicii sociale „Grădinari” şi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului nr. 5688/22.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

2298/24.02.2017; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867, alin. (1) şi art. 868, alin. (1) 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare şi ale art. 91, alin. 

(4), lit. a) şi art. 123 alin. (1) 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 înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2  la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 
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completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu poziţiile cu nr. 325 şi nr. 326, conform 

datelor din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea a bunurilor imobile din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, având destinaţia de case de 

tip familial pentru copiii cu dizabilităţi. 

Art. 4 – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor prezentei hotătâri se face 

pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

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

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

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

Copilului Tulcea 

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

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

 

      PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 44 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016 privind 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului preşedinte Horia TEODORESCU, înregistrată sub 

nr. 2878/07.03.2017 şi Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea nr. 6930/06.03.2017 și al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 2879/07.03.2017 pentru 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016 privind aprobarea 

Regulamentelor de organizare si funcționare a serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. a) pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 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 modifică anexa nr. 1 -  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social 

cu cazare - Centrul de Primire Minori în Regim de Urgență Tulcea la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr.18/7/2016 , conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea și Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

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

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

 

      PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 45 

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

economici pentru obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin 

restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3578 din 22.03.2017 a vicepreşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea, domnul Dumitru MERGEANI, precum și Raportul nr. 3579 din 22.03.2017 al 

Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea 

Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”; 

Având în vedere avizele 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 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și 

modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Institutiei Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

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

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

 

       

         PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 46 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

„Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea  

punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2017, legal constituită, 

Văzând Nota de fundamentare nr. 3618/23.03.2017 a vicepreședintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul Dumitru MERGEANI, şi Raportul nr. 3619/23.03.2017 al Direcţiei Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Promovarea valorilor 

culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f si alin. (3), lit. f din Legea 215/2001 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul:  Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea 

punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Finanțarea investiției de la art. 1 se va realiza din fonduri europene nerambursabile, 

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

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

Instituției Prefectului - județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ. 

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

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

        

           

         PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

privind predarea unor obiective de investitii, realizate prin „Programul de îmbunătătire a calității 

mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”  către Unitățile Administrativ 

Teritoriale beneficiare, comuna Beidaud, comuna Mahmudia  

și comuna Turcoaia 

 

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

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3519 din 21.03.2017 a domnului preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul nr. 3520 din 21.03.2017 al Direcţiei 
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Economice, Buget Finanţe și Administrativ și al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, prin care se propune predarea unor obiective de investitii, realizate prin “Programul de 

îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” către Unitățile 

Administrativ Teritoriale beneficiare, comuna Beidaud, comuna Mahmudia si comuna Turcoaia;  

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 142 din 18.12.2009 privind asocierea 

Consiliului Județean Tulcea, în calitate de coordonator al “Programului de îmbunătațire a calității 

mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”, cu comunele Mahmudia, Beidaud si 

Turcoaia, în vederea finanțării proiectelor de împadurire a terenurilor agricole degradate și Acordurile 

de Asociere încheiate în scopul implementarii proiectelor; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Beidaud nr. 40/13.09.2009, Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Mahmudia nr. 97/9.09.2009 si Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Turcoaia nr. 69/15.09.2009, privind participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate;   

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

   În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (6), lit. c) 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 predarea unor obiective de investiții realizate în cadrul „Programului de 

îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”, pe terenurile puse 

la dispoziție de Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare, comuna Beidaud, comuna Mahmudia si 

comuna Turcoaia, după cum urmează: 

1. Obiectivul de investiții „Lucrări de împadurire a terenurilor agricole degradate din 

județul Tulcea, situate pe teritoriul comunei Beidaud” se predă către Consiliul Local 

Beidaud; 

2. Obiectivul de investiții „Lucrări de împadurire a terenurilor agricole degradate din 

județul Tulcea, situate pe teritoriul comunei Mahmudia” se predă către Consiliul Local 

Mahmudia; 

3. Obiectivul de investiții „Lucrări de împadurire a terenurilor agricole degradate din 

județul Tulcea, situate pe teritoriul comunei Turcoaia” se predă către Consiliul Local 

Turcoaia. 

            Art.2 Predarea – primirea investițiilor precizate la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat 

între părţile interesate.   

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

Economice Buget Finanţe si Administrativ, Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Consiliului Local al comunei Beidaud, Consiliului Local al comunei Mahmudia, 

Consiliului Local al comunei Turcoaia, precum si Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

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

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

 

 

         PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 48 

privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea cu orașul Babadag 

prin Consiliului 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 ordinară din data de 31 martie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3647/23.03.2017 şi Raportul comun al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe și Administrativ şi al Direcției Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, 

înregistrat sub nr. 3669/23.03.2017, prin care se propune asocierea județului Tulcea prin Consiliul 

Judeţean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliului Local Babadag,  în vederea realizării obiectivului 

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

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. b), 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 asocierea judeţului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea cu oraşul Babadag 

prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Complex 

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

 Art.2 Se aprobă contractul de asociere pentru realizarea în comun  a obiectivului de investiţii 

„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oras Babadag, judetul Tulcea” conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea să semneze contractul de 

asociere, aprobat conform art.2. 

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

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

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

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

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

 

       PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49     

privind modificarea  statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale  

„Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.9/30.01.2015, 

cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017 legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată cu nr.3642 

din 23.03.2017 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 
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înregistrat cu nr. 3643 din 23.03.2017 privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.9/30.01.2015, cu modificările ulterioare; 

             Văzând Hotărârea nr. 3/20.02.2017 a Consiliului de Administraţie a Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea privind modificarea statului de funcţii; 

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

              În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) 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, 

   

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, cu 

modificările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice 

şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                                                                              Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 50 

privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Tulcea aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2016,   

cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017, legal constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 3552 din 22.03.2017 a domnului preşedinte Horia Teodorescu 

privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Tulcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr.13/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul nr. 3553 din  22.03.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, 

Evidenţă Funcţii Publice privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 13/28.01.2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- avizul Ministerului Sănătății pentru modificarea structurii de paturi 

nr.XI/A/FB/2242/15.03.2017; 

- Hotărârea nr. 3 din 17.03.2017 a Consiliului de administrație al Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea; 

          Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2), lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 15 lit.b)  

din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții 
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și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate 

prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările si 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 si completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții – „Capitolul Asigurări” al Spitalului Județean de 

Urgență Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările 

și completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Județean de Urgență Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice 

și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

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

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

 

          PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 

pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 30/28.02.2014 

 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 3576 din 22.03.2017 a președintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul Horia Teodorescu, și Raportul comun al Serviciului Administrație Publică Locală 

înregistrat sub nr.3577 din 22.03.2017 și  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea înregistrat sub nr. 8861 din 22.03.2017; 

 Ținând cont de Avizul nr. 785 din 17.03.2017 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind 

componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea persoanelelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8, 

alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările 

ulterioare, precum și ale art.91, alin. (1), lit.d)  și alin (5), lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 30/28.02.2014, după cum 

urmează: 
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a) Se numește doamna dr. Petcu Luminița Roxana, medic specialist în specialitatea medicina de 

familie, desemnat de Direcția de Sănătate Publică a județului Tulcea, în calitate de membru; 

b) Se înlocuiește doamna Caracudă  Sofia cu doamna Uzunia Nastasia, în calitate de asistent social 

supleant. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea, doamnei dr. Petcu Luminița Roxana, doamnei Caracudă Sofia și doamnei Uzunia Nastasia. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 52 

privind numirea membrilor consiliului de administraţie al 

Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea  

  

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

constituită; 

           Având în vedere: 

       -   Nota de fundamentare nr. 3730 din 27.03.2017 a domnului preşedinte Teodorescu Horia 

privind numirea membrilor consiliului de administraţie al  Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea;  

- Raportul nr. 3731 din 27.03.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidență Funcții Publice privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

- Raportul final de  evaluare al administratorilor în funcție ai Regiei Autonome Aeroportul, 

Delta Dunării” Tulcea, nr. 13.909  din 22.12.2016; 

- Raportul final cu privire la activitatea de selecție a membrilor în consiliul de administrație al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, nr.2830  din 10.03.2017;    

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 751610/NB/21.02.2017 privind desemnarea 

reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în calitate de administrator provizoriu; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b),  art.5 alin.(3) și (5), art.8 alin.(1) art.12 și 

art.18 alin.(1)  din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. f),  alin. (2), lit. d)  şi art. 92 din Legea 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                     h o t ă r ă ş t e: 

  

 Art.1 Se numesc în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, următoarele persoane: 

1. Panait Traian - reprezentant Consiliul Judeţean Tulcea - administrator 

2. Albu Constantin - administrator 

3. Tarhon Victor - administrator 

4. Tudorie Marius - administrator 

5. Ciupitu Gabriel – reprezentant Ministerul Finanţelor Publice – administrator provizoriu 
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 Art.2  Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de patru ani. 

 Art.3 Atribuţiile de conducere executivă a Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” 

Tulcea, pot fi delegate de către consiliul de administraţie directorului general al Regiei.  

 Art.4 La data încheierii contractelor de mandat cu noii administratori încetează de drept 

mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea. 

 Art.5  Se mandatează domnul Horia Teodorescu - preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, 

pentru semnarea,  în numele Consiliului Județean Tulcea, a  contractelor de mandat încheiate cu 

membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

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

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Ministerului Finanțelor Publice, Instituției Prefectului - 

Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi persoanelor numite conform art.1.  

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

2017, după cum urmează:  15 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  13 voturi „împotrivă”. 

 

              PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

         Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 53 

privind numirea membrilor consiliului de administraţie  

al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” 

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

constituită; 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 3732 din 27.03.2017 a domnului preşedinte Teodorescu Horia 

privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Administraţia 

Zonei Libere Sulina”; 

- Raportul nr. 3733 din 27.03.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidență Funcții Publice privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei 

Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”; 

- Raportul final de evaluare al administratorilor în funcție ai Regiei Autonome „Administraţia 

Zonei Libere Sulina”, nr. 13.908  din 22.12.2016; 

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 751610/NB/21.02.2017 privind desemnarea 

reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în calitate de administrator provizoriu; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct.1. lit. b),  art.5 alin.(3) și (5), art.8 alin.(1) art.12 și 

art.18 alin.(1)  din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (2), lit. d)  şi art. 92 din Legea 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

  

 Art.1 Se numesc în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome“Administraţia Zonei Libere Sulina”, următoarele persoane: 

1. Condrat Nicușor - reprezentant Consiliul Judeţean Tulcea - administrator 
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 2. Stoica Elena - administrator 

 3. Ciupitu Gabriel – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice – administrator provizoriu. 

 Art.2 Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de patru ani. 

 Art.3 Atribuţiile de conducere executivă a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere 

Sulina”, pot fi delegate de către consiliul de administraţie directorului general al Regiei.  

 Art.4 La data încheierii contractelor de mandat cu noii administratori încetează de drept 

mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administraţie Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere Sulina”. 

 Art.5  Se mandatează domnul Horia Teodorescu - preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, 

pentru semnarea,  în numele Consiliului Județean Tulcea, a contractelor de mandat încheiate cu 

membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”, Ministerului Finanțelor Publice, Instituției Prefectului 

- Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi persoanelor numite conform art.1.  

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

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

 

        PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind 

solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia 

Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017, legal constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, 

Horia Teodorescu, înregistrată sub nr. 3728/27.03.2017 şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, 

Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public, înregistrat sub nr. 3729/27.03.2017, prin care se propune modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile 

din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 

Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al 

Judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, alin. (1) 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, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea 

transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” 

- S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Ministerului Transporturilor, 

Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime”  S.A. Galaţi şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  

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

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, -  „abţineri”,  - voturi „împotrivă”. 

       

        PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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BULETIN INFORMATIV 

a) Actele normative care 

reglementează organizarea 

și funcționarea Consiliului 

Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/A

cte%20normative_2016.pdf 

Constituţia României, republicată; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor 

publici, republicată;  

Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică; 

Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002  privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

b) Structura organizatorică,  

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Legislativ/Lists/

Hotarari/Attachments/2068/

anexe.pdf 

atribuţiile departamentelor 

Consiliului Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/At

ributii%20departamente.pdf 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 146/31.10.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/RO

F_2013.pdf 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 169/15.12.2014 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotărari/

Attachments/1734/anexe.pdf 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/ROF_2013.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/ROF_2013.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/1734/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/1734/anexe.pdf
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 Hotărârea nr.  93 din 21  decembrie 2016 privind modificarea   

organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 

169/15.12.2014, cu modificările ulterioare. 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/

Attachments/2068/anexe.pdf 

 c) Numele şi prenumele 

persoanelor din conducerea 

Consiliului Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Executiv/Pages/h

ome.aspx 

şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea 

informaţiilor publice 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/R

esponsabil%20544.pdf 

 

 

- Horia Teodorescu -   preşedinte;  

                                       tel. 0240/502200/fax.0240/513071 

                                       e-mail:presedinte@cjtulcea.ro 

- Mergeani Dumitru -  vicepreşedinte  

                                      tel. 0240/502202/Fax.0240/513943 

                                      email:dumitru.mergeani@cjtulcea.ro 

- George Luchici -       vicepreşedinte  

                                       tel. 0240/502201/Fax.0240/513071 

                                       e-mail:george.luchici@cjtulcea.ro 

- Vasile Strat-administrator public 

                                       tel. 0240/502204 

                                       Fax: +40 240 513071  

                                       e-mail: vasile.strat@cjtulcea.ro 

- Marius Cristi Mihai - secretarul judeţului  

                                       tel. 0240/502207/fax:0240/514240 

                                       e-mail:cristi.mihai@cjtulcea.ro 

Responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001 

 -Iordan Gina - consilier superior, Serviciul Administraţie  

Publică Locală  -    e-mail: gina.iordan@cjtulcea.ro 

  Centrul de Informare Cetățeni–cam.208 

                                     telefon: 0240.502.272 /0240.502.210 

d)  Coordonatele de contact 

ale Consiliului Județean 

Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Pages/contact.asp

x 

1.Consiliului Judeţean Tulcea , Str. Păcii, Nr.20 

-cod poştal 820033  

 -Telefon: +40 240 502200, +40 240 502201 

-Fax: +40 240 513071  

-Email : office@cjtulcea.ro  

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2068/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Pages/home.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Pages/home.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Pages/home.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/contact.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/contact.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/contact.aspx
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-Website: www.cjtulcea.ro  

2. Programul de funcţionare al instituţiei: 

- luni-joi, între orele: 08,00 – 16,30 

 - vineri, între orele: 08,00– 14,00 

e) Audienţe 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Pages/AUDIENT

E.aspx 

 

- Preşedinte:  Horia Teodorescu:       

                 Luni, între  orele :  13,00 – 15,00 

- Vicepreşedinte: George Luchici:    

               Marţi,  între  orele : 10,00 – 12,00  

- Vicepreşedinte: Mergeani Dumitru:  

              Miercuri, între  orele :   10, 00 – 12, 00 

-Secretarul judeţului: Mihai Marius Cristi:  

               Joi, între  orele :    10,00 – 12,00 

f) Sursele financiare, 

bugetul şi bilanţul contabil 

Bugetul aprobat  

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-

2017.aspx  

Bilanţul contabil 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Bu

get/2016/Bilant%2031.12.2016.pdf  

g) Programele şi strategiile 

proprii 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/Pages/

programe.aspx 

 

 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, cu 

modificările și completarile ulterioare 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20

si%20strategii/Programul%20judetean%20de%20transport%20

rutier%20public%20de%20persoane.pdf 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 

2014 – 2020 

Master Planul pentru judeţul Tulcea pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare 

h) Lista cuprinzând 

documentele de interes 

public 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/Li

sta%20documente%20de%

20interes%20public.pdf 

Actele normative ce reglementează organizarea și funcţionare 

a instituţiei; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Județean Tulcea;  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;  

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/AUDIENTE.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/AUDIENTE.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/AUDIENTE.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2017.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Pages/Buget-2017.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2016/Bilant%2031.12.2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2016/Bilant%2031.12.2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Pages/programe.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Pages/programe.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Pages/programe.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Programul%20judetean%20de%20transport%20rutier%20public%20de%20persoane.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Programul%20judetean%20de%20transport%20rutier%20public%20de%20persoane.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Programul%20judetean%20de%20transport%20rutier%20public%20de%20persoane.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
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Componenţa Consiliului Judeţean Tulcea şi a comisiilor de 

specialitate;  

Coordonatele de contact ale instituţiei publice, adresa, nr. de 

telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;  

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului 

Judeţean Tulcea; 

Programul de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

Programul de audienţe al consilierilor județeni; 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 

Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea; 

Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii 

judeţeni; 

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea; 

Dispoziţiile cu caracter normativ ale Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea;  

Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes 

public, conform Legii nr. 544/200; 

 Raportul anual privind transparenţa decizională conform 

prevederilor Legii nr. 52 / 2003;  

Raportul privind soluţionarea petiţiilor;  

Lista certificatelor de urbanism; 

Autorizațiile de construire eliberate de Consiliul Județean 

Tulcea; 

Avize ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si 

urbanism;  

Programul anual al achizițiilor publice; 

Contractele de achiziţii publice;  

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea; 

Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar.  

Lista proiectelor înaintate/aprobate în cadrul programelor de 
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finanţare internă şi externă;  

Lista lucrărilor publice la nivelul Judeţului Tulcea;  

Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean 

Tulcea; 

Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale 

Consiliului Judeţean Tulcea cu autorităţi ale administraţiei 

publice din ţară şi din străinătate; 

 Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;  

Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici 

ale aparatului de specialitate;  

Anunțuri privind concursurile organizate de Consiliul județean 

Tulcea 

i) Lista cuprinzând 

categoriile de documente 

produse şi/sau gestionate, 

potrivit legii 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/Li

sta%20cuprinzand%20cate

goriile%20de%20document

e%20produse%20si%20ges

tionate,%20portrivit%20leg

ii.pdf 

 

Acorduri de Parteneriat 

Documente privind activitatea Consiliului Județean Tulcea în 

organismele europene 

Documente rezultate în urma organizării unor evenimente în 

Județul Tulcea, cu invitarea partenerilor externi ai Consiliului 

Judeţean Tulcea (conferințe, seminarii) și a participării 

instituției la  târgurile interne și externe, ce au drept scop 

promovarea județului Tulcea 

Planuri anuale de audit intern.  

Rapoarte de audit intern privind activitățile auditate  

Studii, propuneri și alte lucrări referitoare la structura 

organizatorică a Consiliului județean și ale unităților din 

subordine 

Registrul de evidență a funcționarilor publici 

Procese verbale, publicații, tematici și alte lucrări ale 

comisiilor de încadrare și promovare 

Dosare privind societăți comerciale și regii autonome 

înființate prin hotărârea Consiliului județean, servicii publice 

Dosarele  profesionale ale funcționarilor publici și dosarele 

personale ale personalului contractual al Consiliului județean 

Documentație privind Sistemul de Management al  Calității 

Registrul declarațiilor de avere pentru personalul consiliului 

județean 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
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Registrul declarațiilor de interese - personalul consiliului 

județean 

Declarațiile de avere ale personalului consiliului județean 

Declarațiile de interese ale personalului consiliului județean 

Tematici și instrucțiuni proprii de securitate a muncii, 

evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 

profesională/loc de muncă, fișă măsuri, plan prevenire și 

protecție, fișă de instruire individuală 

Dosare privind litigii, contencios administrativ, civil, 

comercial, de muncă 

Registre de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

Programul anual al achizițiilor publice 

Dosarul achiziției publice 

Oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică 

Dosarele contractelor de concesiune 

Documentații pentru licitațiile publice pentru concesiuni  

Documente privind domeniul public și privat al județului 

Referate, avize și alte documentații privind sistemul informatic 

al Consiliului Județean 

Lucrări referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a 

personalului serviciilor publice ale Consiliului Județean 

Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de la registratura 

generală a Consiliului județean și indexul numeric al 

documentelor 

Certificate de urbanism 

Autorizații de construire/desființare 

Avize pentru certificate de urbanism 

Avize pentru autorizații de construire 

Corespondență monumente istorice 

Documentații de urbanism 

Avize pentru documentații de urbanism 
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Controlul disciplinei în construcții (acte de sancționare) 

Situații privind echiparea tehnico – edilitară a județului 

Situații privind protecția mediului înconjurător 

Studii/documentații privind amenajarea teritoriului 

Licențe de traseu. Dosare individuale pe fiecare operator de 

transport pentru servicii de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale 

Contracte de gestiune delegată 

Atribuire electronică a traseelor județene de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate   

Caiete de sarcini ale traseelor județene de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate  

Autorizația Autorității Județene de Autorizare Transport 

Public 

Rapoarte de control 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor 

Bugetul propriu, bugetul instituțiilor autofinanțate parțial și 

integral, bugetul din credite interne, bugetul din fondul de 

rulment, bugetul din fonduri externe nerambursabile, aprobate 

prin legea bugetară anuală, rectificări, operațiuni de virări 

credite bugetare 

Situațiile bugetelor aprobate centralizate, transmise la Agenția 

Generală a Finanțelor Publice Tulcea  

Documentele privind finanțările nerambursabile pentru 

susținerea cultelor (documentație licitație, rapoarte comisie 

evaluare, contracte de finanțare, corespondență 

Angajamente legale și bugetare individuale și globale 

Dări de seamă contabile anuale proprii, ale instituțiilor din 

subordine și centralizate 

Rapoarte, note, informări operative cu privire la realizarea 

indicatorilor economico-financiari în domeniul veniturilor 

Documente privind evidența fiscală pe categorii de venituri  

Evidența fiscală privind realizarea veniturilor din contractele 

de concesiune/închiriere/mandat  
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Analize, note de fundamentare, referate, hotărâri privind taxele 

si tarifele reprezentând venituri proprii ale Consiliului 

Judeţean Tulcea 

Evidența privind acordarea de facilități persoanelor care 

domiciliază pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 

conform OG nr. 27/1996  

Documente justificative privind acordarea de produse lactate 

și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din 

învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din 

grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, conform OUG 

96/2002 

Documente justificative privind implementarea programului 

de încurajare a consumului de fructe în școli, conform OUG 

nr. 24/2010   

Burse de merit 

Propuneri proiecte (anexa Cerere Finanțare, Studiu 

Fezabilitate, Documente Avizare Lucrări Intervenții) 

Proiecte implementate, cereri de finanțare  (contracte, Cerere 

Rambursare Cheltuieli, Cerere Prefinanțare, notificări, 

rapoarte) 

Rapoarte, studii, note, sinteze, informări operative privind 

realizarea investițiilor publice 

Documentații de execuție lucrări publice 

Documentații de proiectare lucrări publice 

Utilaje și dotări independente - investiții 

Documentații privind licitații de execuție lucrări publice 

Cărți tehnice ale investițiilor proprii 

Documentații privind licitații de proiectare lucrări publice 

Documentații privind licitații de achiziție de bunuri  și servicii 

Documente Comisia de avizare lucrări publice și locuințe 

sociale 

Documente privind intervenții asupra clădirilor avariate din 

seisme și alte calamități 

Procese verbale  recepție de drumuri și poduri 

Avize pentru reclame și diverse lucrări în zona drumului 
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Protocoale de predare - primire pentru: drumuri județene, 

drumuri comunale și clădiri 

Procese verbale de vecinătate 

Sistematizare, clasare - reclasare drumuri județene 

Viabilitate drumuri și poduri 

Recensământ circulație 

Oferte privind execuție lucrări reparații drumuri  

Situații de lucrări pe timp de iarnă – vară 

Situații realizări întrețineri drumuri 

Documente privind proiectul de gestionarea deșeurilor în 

județul Tulcea –    Master  Plan, Studiu de fezabilitate, 

Aplicația de finanțare, ADI 

Documente privind infrastructura Sistemului de 

Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea 

Planuri strategice privind activitățile de promovare turistică, 

de comunicare, de dezvoltare a turismului durabil 

Documente rezultate în urma campaniilor de promovare  

Rapoarte, situații, registre, și alte acte legate de consumul de 

combustibil 

Instrucțiuni, regulamente, norme metodologice, circulare și 

alte acte cu caracter normativ emise de autoritățile centrale și 

locale 

Adrese, comunicări, referate, proiecte de hotărâri de Guvern, 

documente trimise organelor centrale 

Hotărâri, note de fundamentare și rapoarte ale Consiliului 

Județean Tulcea 

Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Tulcea 

Registrul de declarații și interese ale consilierilor județeni 

Declarații de avere, declarații de interese, declarații privind 

starea de incompatibilitate ale consilierilor județeni 

 Registrul de evidență a sesizărilor, cererilor, scrisorilor 

cetățenilor 

Registrul de evidență a audiențelor 
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Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit 

Legii nr. 544/2001 

Cereri de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001 

Registrul de intrări-ieșiri   și corespondența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică 

Inventare ale fondurilor și colecțiilor arhivistice la 

compartimente și depozitul de arhivă  

Registre  de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

privind asistența socială 

Evidență acte date spre publicare în Monitorul Oficial al 

județului de către consiliile locale și alte instituții 

Lucrări și corespondență privind editarea și comunicarea  

Monitorului Oficial al județului Tulcea 

Minutele ședințelor Consiliului județean 

Procesele verbale de  ședință 

Registrul evidență a notificărilor pe Legea nr. 10/2001 

j) Modalităţile de 

contestare a deciziei 

autorităţii sau a instituţiei 

publice în situaţia în care 

persoana se consideră 

vătămată în privinţa 

dreptului de acces la 

informaţiile de interes 

public solicitate 

https://www.cjtulcea.ro/site

s/cjtulcea/Informatii/544/M

odalitati%20contestare%20

a%20deciziei.pdf 

 

Etapele soluționării petițiilor formulate de persoanele care 

consideră că le-a fost încălcat dreptul privind accesul la 

informațiile de interes public: 

1. Formularea unei reclamații administrative  

Termenul în care va fi formulată reclamația: 

 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit 

sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau 

instituției publice;  

Cui va fi adresată reclamația:  

 Conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-

a fost solicitata informația;  

Ce va conține răspunsul la reclamație:  

 Răspunsul va fi comunicat solicitantului în termen de 15 

zile de la depunerea reclamației administrative;  

 În situația în care reclamația se dovedește întemeiată, 

răspunsul va conține informațiile de interes public 

solicitate inițial precum și,  după caz, măsurile dispuse, 

respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul 

funcţionarului public, în condiţiile legii. 

2. Formularea unei plângeri la secția de contencios 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Modalitati%20contestare%20a%20deciziei.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Modalitati%20contestare%20a%20deciziei.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Modalitati%20contestare%20a%20deciziei.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Modalitati%20contestare%20a%20deciziei.pdf
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administrativ a tribunalului  

 În situația în care solicitantul nu primește un răspuns 

satisfăcător sau când nu i se răspunde în termen, poate 

formula o astfel de plângere la tribunal;  

 Împotriva hotărârii pronunțate de tribunal cu privire la 

plângerea formulată, solicitantul poate promova recurs 

la Curtea de Apel;  

 Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


