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HOTĂRÂREA NR. 44 

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

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

 cu modificările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4164/22.03.2018 şi Raportul de specialitate nr. 4165/ 

22.03.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind  bugetul de stat pe anul 2018, ale  art. 19 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă virarea de credite și modificarea anexei nr. 2 „Bugetul propriu general 

consolidat al Județului Tulcea pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 

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

modificările ulterioare, conform anexei nr. 1. 

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

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

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

conform anexei nr. 2. 

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

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

multianual” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu 

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare, 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 

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

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

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

 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 45    

privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la   

„Programul  de  stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  pe  anul  2018 

 

 

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

constituită; 

Având  în  vedere  Nota  de  fundamentare  nr. 4166/22.03.2018 și Raportul de specialitate nr. 

4167/ 22.03.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ privind participarea Județului 

Tulcea prin Consiliului Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  

pe anul  2018; 

Văzând  rapoartele  comisiilor  de  specialitate  a  Consiliului  Judeţean  Tulcea; 

În conformitate cu  prevederile  Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru aprobarea  

Ghidului  de  finanţare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului auto national 2017- 2019,  

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 participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul  

de  stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2018.   

       Art. 2. Se aprobă casarea unui autoturism uzat, conform datelor de identificare prevăzute în 

anexa, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou, prin „Programul de stimulare a înnoirii  

Parcului auto  naţional”  pe  anul  2018. 

Art. 4. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar asigurarea contribuţiei proprii necesare 

achiziţionării autovehiculului nou în cadrul programului  se va face din bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Tulcea. 

Art. 5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.   

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

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

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

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

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri 

Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea” 

      

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29 martie 2018, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 3971/20.03.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei  

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor  nr. 3972/20.03.2018 prin care se propune 
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aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) 

Spitalul Județean de Urgența Tulcea”; 

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

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

modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. f, alin. (3) lit. f și alin. (5) lit. a pct. 3 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 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 și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe 

(UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea”, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.   

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

2018, după cum urmează: 18 voturi „pentru”, 11 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează,                                       

              Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe 

(UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4061/21.03.2018 și Raportul de specialitate al 

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

Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 4062/21.03.2018, prin care se propune aprobarea proiectului 

„Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect;  

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), nr. 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI - cod apel POR/181/8 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri urgențe; 

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

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

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

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

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe 

(UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, obiectivul specific 8.2 – 

îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri 

urgențe, apel de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI - cod apel POR/181/8. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de 

Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea", în cuantum de 7.684.695,87 lei (inclusiv 

TVA). 

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

Tulcea, în sumă de 1.033.256,36 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

135.743,66 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare și extindere 

funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea". 

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

"Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului 

Tulcea. 

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

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din 

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

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

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

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea.  

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

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

2018, după cum urmează: 18 voturi „pentru”, 11 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

              Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 48 

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

economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spatiu pentru instalare RMN Spitalul 

Județean de Urgența Tulcea” 

      

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29 martie 2018, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 4201/22.03.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei  

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor  nr. 4202/22.03.2018 prin care se propune 

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

pentru obiectivul de investiții „Amenajare spatiu pentru instalare RMN Spitalul Județean de Urgența 

Tulcea”; 

          Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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          În baza dispozițiilor art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare si ale art.91 alin.(1) lit.f, alin.(3) lit.f si alin.(5) lit. a pct. 3 din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si 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 și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spatiu pentru instalare RMN Spitalul Județean de 

Urgența Tulcea”, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

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

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

              Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49    

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

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială  

nr. 14 Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 29 martie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 4227/23.03.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

4257/23.03.2018  al  Direcţiei   Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor prin care se 

propune aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnaziala Speciala  nr. 14 

Tulcea”; 

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

Conform prevederilor 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, alin. (3), lit. f si alin. (5) lit. a pct. 1 

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

ulterioare,  

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 

Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  

Institutiei Prefectului - Judetul 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 29 martie 

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 50   

privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului 

public de colectare si transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea 

stațiilor de transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunării si lungul curier pana la Stația de 

tratare mecano-biologica sau depozitul de la Mihai Bravu de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea   

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere:  

-  Nota de fundamentare nr. 2089/14.02.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor  nr. 2090/14.02.2018 prin care se propune avizarea 

documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare si 

transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la 

Macin si din Delta Dunării si lungul curier pana la Stația de tratare mecano-biologica sau depozitul de 

la Mihai Bravu de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere 

Tulcea; 

- Adresa nr. 21/22.01.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de 

Deșeuri Menajere Tulcea înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 888/22.01.2018; 

- Prevederile H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere 

Tulcea - art. 5 alin. (1) lit.a), d), e), f), art. 17 alin. (3) si art. 22 ; 

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

În conformitate cu prevederile: 

- art. 10 alin (4), (5), (8) si art. 30, alin. (1) si (5) din  Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se avizează documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului 

public de colectare si transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de 

transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunării si lungul curier pana la Stația de tratare mecano-
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biologica sau depozitul de la Mihai Bravu de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a 

Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, conform anexei la prezenta hotărâre.   

Art.2 Se acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean 

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

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea  

pentru a vota documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de 

colectare si transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de 

transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunării si lungul curier pana la Stația de tratare mecano-

biologica sau depozitul de la Mihai Bravu.   

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de 

Deseuri Menajere Tulcea si Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe  si Managementul Proiectelor. 

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

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

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

              Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Rotorul SRL Măcin  

pe traseul Luncaviţa - Măcin 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 4055/21.03.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 4056/21.03.2018, prin care se propune atribuirea unor licenţe de traseu 

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

Rotorul SRL Măcin;  

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (1^1) şi art. 35 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

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

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Rotorul SRL Măcin pe traseul Luncaviţa - Măcin, 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Rotorul SRL Măcin. 

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

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

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 52   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Rotorul SRL Măcin 

 pe traseul Greci - Măcin 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 4057/21.03.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 4058/21.03.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Rotorul SRL Măcin; 

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Rotorul SRL Măcin pe traseul Greci - Măcin, 

conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea, Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană  de  Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Rotorul SRL Măcin. 

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

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

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 53   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

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

 pe traseul Niculiţel - Tulcea 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 4059/21.03.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 4060/21.03.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Valmar Autotrans SRL Tulcea;   

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe traseul Niculiţel - 

Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea, Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană  de  Autorizare  

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

Tulcea. 

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

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

 

                   PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea 

aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare nr. 4178 din 22.03.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 4179  din 22.03.2018 
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privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea 

aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

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

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) 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 Începând cu 01 aprilie 2018, se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările 

și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Prefectului - Județul Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice.   

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

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

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere: 

- Notă de fundamentare nr. 4172 din 22.03. 2018 și  Raportul de specialitate nr. 4173 din 

22.03.2018  al Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 4 din 09.02.2018 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea; 

          Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15 

lit. b) și c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr.162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 

locale, aprobate prin H.G nr.56/2009, 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, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ şi Instituţiei Prefectului -  Judeţul 

Tulcea. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 56 

privind aprobarea organigramei şi a statului  

de funcţii ale Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea  

 

 

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

constituită; 

  Văzând Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 4176 din 22.03.2018 şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu 

nr. 4177 din 22.03.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Publice 

Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea; 

Având în vedere Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

nr. 4419962/2018 și Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 64405/2017; 

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

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 100, art. 107, şi 

art.112 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare și art. 9, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

          Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Publice Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Tulcea, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 13/2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Publice 

Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 3 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea și 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice. 

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

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

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 57     

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 29 martie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 4174 din 22.03.2018 şi Raportul de specialitate 

al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice înregistrat cu nr. 4175 din 

22.03.2018 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 Hotărârile nr. 15 din 23.11.2017, respectiv nr. 18 din 19.12.2017 ale Consiliului de 

Administraţie a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;                  

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

              În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și 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 Începând cu 01 aprilie 2018 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. 

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

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

 

 

        PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 58  

privind solicitarea transmiterii bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din 

domeniul public al Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu,  

 în domeniul public al Judeţului Tulcea 

 

 

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

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare, înregistrată cu nr. 4066/21.03.2018 şi Raportul de 

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

Externe și Managementul Proiectelor şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului 

Public, înregistrat cu nr. 4067/21.03.2018, prin care se propune solicitarea transmiterii bunului imobil 

„Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din domeniul public al Municipiului Tulcea și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu,  în domeniul public al Judeţului Tulcea; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 259/28.11.2017 pentru acordul 

de principiu privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea și din  administrarea 

Consiliului Local al municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, în 

domeniul public al Judeţului Tulcea și în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea a bunului imobil 

„Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 

40039, carte funciară 40039, în vederea realizării unui proiect de interes public județean de dezvoltare a 

portului Tulcea; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și 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 solicită transmiterea bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, 

având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea 

prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, în domeniul public al Judeţului Tulcea, 

declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public județean, în scopul realizării unor 

obiective de investiţii în Portul Tulcea şi al desfăşurării unor activităţi de interes public judeţean. 

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

Prefectului Județului Tulcea, Consiliului Local al Municipiului Tulcea - Direcția de Întreținere și 

Administrare Patrimoniu, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public.  

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

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

 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 59 

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate 

închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 4168/22.03.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ nr. 4169/ 22.03.2018 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru 

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

Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea 

art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul 

Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, cu 60 unități locative, destinate închirierii pentru tineri 

specialiști din domeniul sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Forma finală a criteriilor se va adopta după primirea avizului favorabil al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre  

Compartimentului  Gestionarea  şi  Dezvoltarea  Domeniului  Public, Direcţiei Economice Buget  

Finanţe  şi  Administrativ și Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

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

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

 

                  PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

NOTĂ: 

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

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

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

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


