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HOTĂRÂREA  NR. 71 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare poduri, podețe pe DJ222G, Dăeni - Făgărașu Nou, pe 

tronsonul  km. 12+000-km. 16+502” 

      

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 05.05.2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5458/05.05.2017, a domnului vicepreşedinte George Luchici  

şi Raportul comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției 

Economice, Buget, Finante și Administrativ nr. 5430/04.05.2017, pentru aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare poduri, podețe pe DJ222G, Dăeni - Făgărașu Nou, pe tronsonul km. 12+000-km. 

16+502”; 

          Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin. (1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013, republicat, cu modificările și 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 „Modernizare poduri, podețe pe DJ222G, Dăeni - Făgărașu Nou, 

pe tronsonul km. 12+000-km. 16+502” 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 de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinație și alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aproba cofinanțarea de la bugetul propriu al Județului Tulcea a sumei de 308.775,96 

lei pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1.  

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

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

05.05.2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 72 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, 

Km.1+732” 

      

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 05.05.2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5455/05.05.2017, a domnului vicepreşedinte George Luchici 

şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Directiei 

Economice, Buget, Finante și Administrativ nr. 5428/04.05.2017, pentru aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, Km.1+732”; 

           Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

           Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin. (1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin. (3) din Normele Metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013, republicat, 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 „Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, 

Km.1+732” conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Finanțarea investiției de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinație și alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aprobă cofinanțarea de la bugetul propriu al Județului Tulcea a sumei de 110.910,81 

lei pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1.  

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

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

proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

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

05.05.2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                    

                      PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA  NR. 73 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu  

al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție 

DN22D – Turcoaia, km.2+445” 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 05.05.2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5456/05.05.2017, a domnului vicepreşedinte George Luchici 

şi Raportul comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Directiei 

Economice, Buget, Finante și Administrativ nr. 5426/04.05.2017, pentru aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN22D – Turcoaia, km.2+445”; 

          Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

           Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin. (1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, 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 „Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN22D – Turcoaia, 

km.2+445” conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Finanțarea investiției de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinație și alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aprobă cofinanțarea de la bugetul propriu al Județului Tulcea a sumei de 192.170,60 

lei pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1.  

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

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

05.05.2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA  NR. 74 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța-Dăeni-

Ostrov-Peceneaga-Traian, km. 39+964” 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 05.05.2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5457/05.05.2017, a domnului vicepreşedinte George Luchici 

şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției 

Economice, Buget, Finanțe și Administrativ nr. 5432/04.05.2017, pentru aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța-Dăeni-Ostrov-Peceneaga-Traian, km. 

39+964”; 

          Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin.(1) lit.f si alin.(3) lit.f din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

           - art.8 alin (3) din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței 

de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, cu 

modificările și 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 „Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța-Dăeni-

Ostrov-Peceneaga-Traian, km. 39+964” 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 de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul local alocate cu aceasta destinație si alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aprobă cofinanțarea de la bugetul propriu al Județului Tulcea a sumei de 113.159,37 

lei pentru realizarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1.  

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

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

05.05.2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                                      

                     PREŞEDINTE,                                                                 Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA  NR. 75 

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita 

judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” 

 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 05.05.2017, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5454/05.05.2017, a domnului vicepreşedinte George Luchici  

şi Raportul comun al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 5424/04.05.2017, pentru aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 

DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”; 

       Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

       Având în vedere prevederile: 

            - art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - art.91 alin.(1) lit.f si alin.(3)lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art.8 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - art.8 alin. (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicat, 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 intervenţii şi indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – 

Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

           Art.2. Finanţarea investiţiei de la art.1 se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, sume  din 

bugetul propriu al Judeţului Tulcea alocate cu această destinaţie şi alte surse legal constituite. 

           Art.3. Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 1.408.379,31 

lei pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.  

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

Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor si Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

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

05.05.2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 76 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 mai 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5960/15.05.2017 a domnului preşedinte, Horia 

TEODORESCU şi Raportul nr. 5961/15.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ privind aprobarea rectificării 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) lit. a) și alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 163.590 mii lei la suma de 163.596 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 203.870 

mii lei la suma de 203.876 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 2016 

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, rectificată pe 

anul 2017 şi a creditelor de angajament pe anii 2018 - 2020, conform anexelor nr. 3 şi 3a. 

 Art. 3 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea, rectificat pe anul 2017, conform anexei nr. 4. 

 Art. 4 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

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

anul 2017, conform anexei nr. 5. 

 Art. 5 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

mai 2017, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

            Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 77 

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

„Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 mai 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5958/15.05.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 5959/1281/ 15.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli 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) și alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

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

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

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

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

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

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

ulterioare şi O.M.F. nr. 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2017, la venituri de la suma de 5.982,0  mii lei la 

suma de 7.620,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 5.982,0  mii lei la suma de 7.620,0 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Aeroportul 

"Delta Dunării" Tulcea conform anexei nr. 3, 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 extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 

mai 2017, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 78 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare a domnului Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean 

Tulcea, înregistrată sub nr. 6089 din 16.05.2017 şi Raportul Serviciului Administraţie Publică Locală 

nr. 6090 din 16.05.2017, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7 din 

29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de adresa Inspectoratului de Politie al Județului Tulcea nr. 6881/11.05.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 5813/11.05.2017; 

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

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. 

nr. 787/2002; 

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 ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea 

domnul comisar-șef de poliție Grădinaru Dumitru Daniel, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Tulcea, în locul domnului comisar-șef de poliție Popa Valentin-Marian. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică în mod corespunzător. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, 

Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea și domnului Grădinaru Dumitru Daniel.  

     Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

                   PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

95/6/19.12.2012   privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane 

prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26mai 2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/4455/12.04.2017 a d-lui vicepreşedinte George  

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 
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Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/4456/12.04.2017, prin care se propune 

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012 privind 

aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru 

perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (c) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.  4 lit. (e) şi art. 17 lit.  (a), (d) şi (e) 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; 

- art. 20 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate în judeţul Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 56/17.04.2014 a Consiliului 

Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

95/6/19.12.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Judeţul Tulcea, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea, S.C. Unicat Conf SRL 

Tulcea şi Compartimentului  Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

     PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 80 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de  

persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR  AUTOTRANS  SRL Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. II.2/6171/18.05.2017, a d-lui vicepreşedinte George 

LUCHICI şi Raportul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. II.1/6172/18.05.2017, 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; 
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- 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 S.R.L. 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 26 mai 

2017, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 

  

   

   

HOTĂRÂREA NR. 81 

privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi   

Departamentul Aveyron din Republica Franceză 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal 

constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6091 din 16.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 

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

Anticorupţie şi Promovarea Judeţului,  cu nr. 6092 din 16.05.20171, prin care se propune aprobarea 

Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Departamentul Aveyron din Republica 

Franceză; 

             Văzând avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene nr. 57705/12.05.2017 și avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/616/11.05.2017; 

             Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu  prevederile art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 91 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Judeţul Tulcea din România şi Departamentul Aveyron din 

Republica Franceză, în condiţiile Înțelegerii de Cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

Cooperare aprobată la art. 1. 

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

Prefectului Județului Tulcea 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 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

                     PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

     HOTĂRÂREA NR. 82 

privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi  

Orașul Izmail din Ucraina 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal 

constituită; 

        Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6087 din 16.05.2017 a Preşedintelui Consiliului 

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

Anticorupţie şi Promovarea Judeţului, cu nr. 6088 din 16.05.2017, prin care se propune aprobarea 

Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Orașul Izmail din Ucraina; 

Văzând avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene nr. 57710 din 12.05.2017 și avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/630 din 

11.05.2017;  

             Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu  prevederile art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (2), și art. 91 

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

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

completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Judeţul Tulcea din România şi Orașul Izmail din Ucraina, în 

condiţiile Înțelegerii de Cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Cooperare aprobată la art. 1. 

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

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

Judeţului în vederea ducerii la îndeplinire.  
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”.                                                                          

                     PREŞEDINTE,                                                                    Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 83 

privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, 

 pe anul 2016, ale Judeţului Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6251/19.05.2017 a domnului preşedinte Horia 

Teodorescu şi Raportul nr. 6252/19.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. (3) lit.  a) din 

Legea nr. 215/2001, 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 și completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă Contul anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 

2016, cu veniturile realizate în sumă de 178.080,55 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 

în sumă de 163.931,79 mii lei, conform anexei nr. 1a) și anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a 

cheltuielilor proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1 – 1.51. 

 Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 590,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 584,01 mii lei, conform anexei nr. 1.5. 

 Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.482,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.455,61  mii lei, conform anexei nr. 1.18-1. 

Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 

Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 3.165,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 3.088,06  mii lei, conform anexei nr. 1.18-2. 

 Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 5.235,00 mii lei si cu venituri realizate în 

sumă de 4.912,62 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 4.912,62 mii lei, conform 

anexei nr. 2.1, 2.3, 2.4 și 2.5. 

 Art.6. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.550,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 1.474,45  mii lei, conform anexei nr. 1.25. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2016 al 

Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 151 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 

135,31 mii lei și cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 114,56 mii lei, conform anexei nr. 

2.1, 2.3 și 2.6. 

Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Centrului Cultural „Jean Bart” 

Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.914,00 mii lei și cu  venituri realizate în sumă de 1.867,43 mii lei şi 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.867,43 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.7.  
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 Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 71.469,00 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi 

efectuate în  sumă de 70.700,40 mii lei, conform anexei nr. 1.31. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2016 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 1.426,00 mii lei 

la venituri și 1.897,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.373,74 mii lei si cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.324,74 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.8. 

Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Tulcea  - 

cu prevederi  bugetare în sumă de 495,00 mii lei, venituri încasate în sumă de 416,54 mii lei şi 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 416,54 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.9. 

Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 

2016, cu prevederi  bugetare în sumă de 94.959,00 mii lei la venituri și  cheltuieli în suma de 99.872,00 

mii lei, cu venituri realizate în sumă de 91.657,20 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  

sumă de 85.627,33 mii lei, conform anexei nr. 2.1și 2.2. 

 Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al R.A. Admnistraţia Zonei Libere 

Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 2.392,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 1.779,13 

mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 2.392 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 2.099,92 mii lei, 

conform anexei nr. 3a). 

Art.12. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2016 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea, la venituri cu prevederi  în sumă de 18.467,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 4.147,48 

mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 18.467,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 4.035,34 mii 

lei, conform anexei nr. 3b). 

Art.13. Se aprobă execuţia bugetară pentru cheltuielile de capital finanţate din bugetul local şi 

bugetele finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 4a)- 4b). 

Art.14. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului imprumuturilor interne, cu prevederi 

bugetare in suma de 13.864,00 mii lei si cheltuieli reprezentand plati efectuate in suma de 13.863,86 

mii lei, conform anexelor 5-5.1. 

  Art.15. Se aprobă  Contul anual de execuţie şi Situaţiile financiare la 31 decembrie 2016, 

respectiv Bilanţul şi anexele acestuia. 

 Art.16. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.51, 2a), 2b), 2.1-2.9, 3a), 3b), 4a) , 4b), 5, 5.1 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.17. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

     PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 84 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 88/7/21.12.2016  

privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii  

ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea şi ale Regiei 

Autonome  Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare a domnului vicepreşedinte Mergeani Dumitru, 

înregistrată sub nr. 6257/19.05.2017 şi Raportul Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, 
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înregistrat sub nr. 6258/19.05.2017, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 88/7/din 21.12.2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale 

Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea şi ale Regiei Autonome  

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017; 

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

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 486 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art. 30 din Legea 

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.   Anexa nr. 1.b  - "Tarife – Consiliul Județean Tulcea"  la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 88/7 din 21.12.2016 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri 

proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea şi ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017, se completează la Cap. I - Tarife 

pentru închirierea unor spaţii, mijloace de transport auto şi navale, precum şi a altor bunuri din 

patrimoniul Consiliului Judeţean Tulcea”, cu pozițiile 36 - 42 având următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

TARIFE – CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

Cap I Tarife pentru închirierea unor spaţii, mijloace de transport auto şi navale, precum şi a altor 

bunuri din patrimoniul Consiliului Judeţean Tulcea  

36. Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă – regim 

single                                   

130 lei/zi 

37. Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă 150 lei/zi 

38. 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 2 persoane 

200 lei/zi 

39. 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 4 persoane 

  300 lei/zi 

40. Închiriere platou 850 m
2
 (amplasare cort) incintă "Centrul de Informare 

Europa" 

2 lei/mp/zi 

41. 
Închiriere salon "Centrul de Informare Europa" – capacitate 14 locuri  

80 lei/oră 

42. Activități recreative și picnic (închiriere spațiu pentru evenimente adulți 

și copii) incintă "Centrul de Informare Europa" 

100 lei/zi 

 

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

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

asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului Tulcea şi pe pagina web a instituţiei, 

www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

                                                     

                  PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 85 

pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea  

aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  

 nr. 62/27.05.2016  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2017, legal constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu înregistrată sub nr.            

6184/18.05.2017 și Raportul comun nr. 6185/18.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică pentru actualizarea Monografiei 

economico-militare a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

62/27.05.2016; 

- adresa nr. 230/TL/09.05.2017 a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Problemelor 

Speciale – Structura Teritorială Pentru Probleme Speciale Județul Tulcea; 

-  art. 4, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv 

a municipiului Bucureşti; 

- art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului 

pentru apărare, republicată; 

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție  a 

informațiilor clasificate în Romania, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5, 6 și 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de 

serviciu; 

 - art. 91 alin. (1), lit. f şi alin. (5), lit. a, pct. 7, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând  rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aproba actualizarea anexelor nr. 3), 4), 5), 7), 8e), 10, 11 si 18, la Monografia 

economico-militară a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

62/27.05.2016, conform anexelor la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Anexele prevăzute la art.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – (1)  Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea este 

„secret de serviciu”, conform prevederilor legale in vigoare. 

(2) Gestionarea acestor informații se va face în condițiile prevăzute de lege.  

Art.4 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 62/27.05.2016, rămân 

neschimbate. 

Art. 5 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica un exemplar al prezentei hotărâri 

Centrului Militar Judeţean Tulcea, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Tulcea și 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale care gestionează baza de date la 

nivel naţional, căreia îi va transmite un exemplar și pe disc optic. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

  

                    PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 86 

privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale -  Județul Tulcea,  

în calitate de aplicant principal  

al proiectului ,,TraveLDE – cultură, turism și sport în Bazinul Mării Negre” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 6377/22.05.2017 a vicepreședintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul George LUCHICI, şi Raportul nr. 6378/22.05.2017 al Direcţiei Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea participării Unității Administrativ 

Teritoriale -  Județul Tulcea, în calitate de aplicant principal al proiectului ,,TraveLDE – cultură, turism 

și sport în Bazinul Mării Negre”; 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (5) lit. „a”, pct. 4 și alin. (6), lit. „a” din Legea 

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 participarea Unității Administrativ Teritoriale -  Județul Tulcea, în calitate de 

aplicant principal al proiectului ,,TravelDE – cultură, turism și sport în Bazinul Mării Negre”, cu o 

valoare totală de 1.353.640 Euro, respectiv 6.151.346 lei (inclusiv TVA). 

Art. 2 - Bugetul alocat Unității Administrativ Teritoriale -  Județul Tulcea, în calitate de 

aplicant principal al proiectului este în sumă de 548.080 Euro, respectiv 2.490.640 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 - Se aprobă contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile în sumă de 43.846,40 Euro, 

respectiv 199.251 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția de 8% din valoarea eligibilă de 548.080 

Euro, respectiv 2.490.640  lei (inclusiv TVA). 

Art. 4 - Se aprobă contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile în sumă de 120.970 Euro, 

respectiv 549.724 lei (inclusiv TVA). 

Art. 5 - 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 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,  

              Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 87 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

“Bază de turism sportiv Tulcea în incinta Centrului de informare Europa” 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 6374 din 22.05.2017 a vicepreşedintelui Consiliului Judetean 

Tulcea, domnul George Luchici și Raportul nr. 6375 din 22.05.2017 al Direcției Investiții, Fonduri 

Externe și Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico–economici pentru investiția „Bază de turism sportiv Tulcea în incinta Centrului de 

informare Europa”; 

        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

 Având în vedere prevederile: 

            - art. 44 alin .(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f și alin.(3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

lucrărilor la obiectivul „Bază de turism sportiv Tulcea în incinta Centrului de informare Europa”, 

conform anexei nr. 1 și indicatorii tehnico-economici conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcției Economice Buget Finante și Administrativ. 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.       

 

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

     Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

     

 

HOTĂRÂREA NR. 88 

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 ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 6274/19.05.2017 a preşedintelui Consiliului 

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

Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 

6275/19.05.2017 prin care se propune 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; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 05/2017                                          

 

20 

 

 

Ținând cont de  adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea nr. 

8156/28.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 13601/16.12.2016; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) şi art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, 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 poziţiilor nr. 74 – 91 din 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, 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 şi Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

       Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

     

 

 

HOTĂRÂREA NR. 89   

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii din centrele rezidențiale 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, 

pentru anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 6186/18.05.2017 a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea 

– Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 6187/18.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ şi nr.14358/18.05.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii 

din centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 53 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit.f )și alin. (5), lit.a) pct. 2 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 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 costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, pentru anul 2017, în cuantum de 3.192 

lei/lună/asistat, respectiv 38.304 lei/an/asistat. 

 Art.2. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, pentru anul 2017, în cuantum de 2.742 lei/lună/asistat, 

respectiv 32.904 lei/an/asistat. 

 Art.3. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Babadag, pentru anul 2017, în cuantum de 3.228 lei/lună/asistat, respectiv 38.736 

lei/an/asistat. 

 Art.4. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta „Dumbrava” Babadag, pentru anul 2017, în cuantum de 2.552 lei/lună/asistat, respectiv 

30.624 lei/an/asistat. 

 Art.5. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Ingrijire 

si Asistenta Tichilesti, pentru anul 2017, în cuantum de 2.972 lei/lună/asistat, respectiv 35.664 

lei/an/asistat. 

 Art.6. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, pentru anul 2017, în cuantum de 2.980 

lei/lună/asistat, respectiv 35.760 lei/an/asistat. 

             Art.7. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea, pentru anul 2017, în cuantum de 2.808 lei/lună/asistat, 

respectiv 33.696 lei/an/asistat. 

            Art.8. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Tulcea, pentru anul 2017, în cuantum de 2.808 lei/lună/asistat, respectiv 33.696 

lei/an/asistat. 

 Art.9. – Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea şi Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

          

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

       Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 90    

privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreţinere a persoanelor 

vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr.6188/18.05.2017 a președintelui Consiliului Judeţean Tulcea –

Horia TEODORESCU şi Raportul comun nr. 6189/18.05.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ si nr. 14357/18.05.2017 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreţinere a persoanele 

vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d și lit. f și alin. (5), lit a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

-prevederile art. 93, art. 101 și art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, 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 stabilește costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea, în cuantum de 2.808 lei/lună/beneficiar. 

Art.2.  (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea precum și susținătorii legali ai acestora care realizează 

venituri, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită în condițiile legii, după 

cum urmează: 

-persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de 

întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 

costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

-diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către 

susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru 

de familie, în cuantum mai mare de 782 lei. 

(2)  Cuantumul de 782 lei se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a 

preţurilor de consum prognozat an/an anterior. 

Art.3.  În toate situaţile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea precum și ale susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente 

pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere, sumele necesare completării diferențelor se 

asigură din bugetul Judeţului Tulcea, în condițiile legii. 

Art.4.  În cazul în care persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. 

Nectarie Tulcea nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta 

se asigură din bugetul Judeţului Tulcea, în condițiile legii.  

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea şi Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

       Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 91 

pentru modificarea Hotarârii Consiliului Județean Tulcea nr. 19/7/29.07.2016 privind aprobarea 

Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare  

 și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

  Având în vedere Nota de fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată 

cu nr. 6190/18.05.2017 și Raportul comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 

Copilului Tulcea nr. 14356/18.05.2017 și al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență 

Funcții Publice nr. 6191/18.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

19/7/29.07.2016 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 

Tulcea; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit b) și alin. (5) lit.a) pct. 2 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 Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare  și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 

Copilului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 19/7/29.07.2016,  conform 

anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii 

la îndeplinire. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

      Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 

privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie  pentru  doi membri ai 

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

  

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

Văzând  Nota de fundamentare nr. 6287 din 19.05.2017 a domnului preşedinte Horia 

TEODORESCU şi Raportul nr. 6288 din 19.05.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidență Funcții Publice privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie 

pentru doi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării”Tulcea; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) și art. 64^4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile art. 3, lit. a) art.4 și art. 11 din Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice;  

În conformitate cu dispoziţiile ale art. 91 alin. (1), lit.a) și lit. f) și  art. 91 alin. (2), lit. d) 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 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 demararea procedurii de selecţie pentru doi membri ai Consiliului de 

Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea. 

Art.2 Se constituie comisia de selecţie a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliului 

de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, în componenţa prevăzută în 

Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea cu efectuarea tuturor 

demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecţie în termenul şi cu respectarea prevederilor 

legale în materie. 

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

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Direcției 

Investiții  Fonduri  Externe și Managementul  Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe și 

Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică şi persoanelor desemnate în comisia de selecție pentru ducerea la 

îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

               PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

         Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  93  

privind modificarea organigramei  și a statului de funcții ale aparatului de 

 specialitate  al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014,  

cu modificările  și completările ulterioare ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2017, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Teodorescu Horia, înregistrată 

cu nr. 6289 din 18.05.2017 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice înregistrat cu nr. 6290 din 19.05.2017 privind modificarea organigramei  și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 

169/15.12.2014, cu modificările  și completările ulterioare ulterioare;  

          Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

         Având în vedere cu prevederile: 
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        - art. 91 alin. (2), lit. b) şi  lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - art.100, art. 107, art. 111 şi art. 112* din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - art. ART. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

        - OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

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 Începând cu 01 iunie 2017, se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu 

modificările și completările ulterioare, conform Anexelor nr. 1 și 2 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 

în vederea ducerii la îndeplinire.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                

            PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

        Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 94   

privind desemnarea unor administratori provizorii ai  

Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea  

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                           

26.05.2017, legal constituită; 

           Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 6551/25.05.2017 a domnului preşedinte Teodorescu Horia, 

Raportul nr. 6552/25.05.2017 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții 

Publice privind desemnarea unor administratori provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea, demisia d-lui Albu Constantin si demisia d-lui Panait Traian;  

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.52 din 31.03.2017 privind numirea membrilor 

consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea” Tulcea; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 64^1 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, 
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                                                     h o t ă r ă ş t e: 

  

 Art.1  Se ia act de demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea a următoarelor persoane: 

- domnul Panait Traian  - reprezentant al Consiliului  Judeţean Tulcea -administrator; 

- domnul Albu Constantin - administrator. 

 Art.2  (1) Se desemnează în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, administratori 

provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, următoarele persoane: 

1. domnul  Iosif Dumitru - administrator  provizoriu - reprezentant    Consiliul Judeţean Tulcea ; 

2. doamna  Foca Andra Lavinia - administrator provizoriu. 

(2)  Durata mandatului administratorilor provizorii este până la finalizarea procedurii de 

selecție a administratorilor, potrivit O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni. 

 Art.3  Se mandatează domnul Horia Teodorescu - preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, 

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

administratorii provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea. 

Art.4 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.52 din 31.03.2017 privind numirea membrilor 

consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea” Tulcea, se 

modifică în mod corespunzător. 

 Art.5 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 desemnate conform art.2 .  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 mai 

2017, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

         PREŞEDINTE,                                                                                Contrasemnează,  

  Horia TEODORESCU                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

24 Iunie 2016 – 9 iunie 2017 

 
În conformitate cu art. 51, alin.4 coroborat cu art.98 din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.393/2004 

privind statutul aleșilor locali și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Tulcea, subsemnatul MERGEANI Dumitru, în calitate de vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea, prezint în sinteză raportul individual de activitate pentru perioada 24 iunie  2016 – 09 iunie 

2017. 

 

În exercitarea mandatului de vicepreședinte, am examinat legalitatea și fundamentarea 

materialelor de ședință, sub aspectul studiului proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Tulcea. 

În perioada 24 iunie 2016 – 09 iunie 2017 am participat la o ședință de constituire, 10 ședințe 

ordinare și 5 ședințe extraordinare convocate în baza prevederilor legale, prin dispoziție a Președintelui 
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Consiliului Județean Tulcea, unde am dezbătut și susținut prin vot proiectele de hotărâri înscrise pe 

ordinea de zi. 

În deplasările pe care le-am efectuat în județ, am acordat sprijin soluționării problemelor cu 

care se confruntau primarii localităților, acționând direct în rezolvarea acestora. 

De asemenea, am participat la o serie de întâlniri cu cetățenii din unele localități, unde am luat 

la cunoștință de problemele semnalate și acolo unde a fost cazul am făcut demersuri pentru cunoașterea 

și rezolvarea problemelor de către instituțiile județene în responsabilitatea cărora se încadrau aspectele 

sesizate de cetățeni. 

Am participat la manifestările organizate de Consiliul Județean Tulcea, la acțiuni organizate de 

autorități locale. 

În perioada 12-14 octombrie 2016 la Băile Felix, județul Bihor, am participat la cea de-a 24-a 

Conferință și Adunare Generală a Asociației Aeroporturilor din România. 

În perioada 02-05 Mai 2017, am participat la cel de-al 3-lea Workshop inter-regional, 

organizat de Administrația Municipală a orașului Valladolid, unde Consiliul Județean Tulcea are 

calitatea de partener la implementarea proiectului: „Managementul patrimoniului cultural de coastă” – 

HERICOAST, finanțat în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 (primul 

apel de proiecte). 

În perioada 25-27 mai 2017, m-am deplasat în oraşul Izmail din Ucraina pentru a participa la 

ceremonia de semnare a Înţelegerii de Cooperare dintre judeţul Tulcea şi oraşul Izmail şi la Festivalul 

“Primăvara dunăreană”. 

Pornind de la considerente legale și ținând cont de faptul că interesele generale ale județului 

Tulcea presupun implicare, responsabilitate și transparența actului decizional, în calitate de 

vicepreședinte, am abordat un mod de acțiune eficient și constructiv,  centrat pe capacitatea tuturor 

factorilor pentru dezvoltarea socio-economică a județului Tulcea. 

Consider că mi-am îndeplinit cu seriozitate și corectitudine atribuțiile de vicepreședinte ce mi-

au fost încredințate de lege și cetățenii județului nostru. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

MERGEANI Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  


