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HOTĂRÂREA NR. 75 

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

Comisiei de validare a Consiliului Județean Tulcea,  cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6578/10.05.2018, Raportul de specialitate al 

Serviciului Administrație Publică Locală nr. 6579/10.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Tulcea, 

cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 62/20.04.2018 

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea și demisia domnului Badea Petre 

din calitatea de membru al Comisiei de validare a Consiliului Județean Tulcea, înregistrată la Consiliul 

Județean Tulcea sub nr. 6504/9.05.2018;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 90 raportate la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1 Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, prin 

alegerea doamnei Rădulescu Claudia - Veronica, consilier județean din partea Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților, în calitate de membru în Comisia de validare a Consiliului Județean Tulcea, 

pe durata mandatului obținut ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, în locul domnului 

Badea Petre.  

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

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

cunoștință publică, în condițiile legii. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 76 

privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și turism  

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6580/10.05.2018 și Raportul de specialitate nr. 

6581/10.05.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală privind modificarea și completarea 

componenței Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și turism; 

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

specialitate ale Consiliului Județean Tulcea, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 62/20.04.2018 

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea precum și Hotărârea Consiliului 
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Județean Tulcea nr. 61/20.04.2018 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei 

Rădulescu Claudia-Veronica; 

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

În conformitate cu prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1 Se modifică și se completează componența Comisiei pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și turism cu doamna consilier județean 

Rădulescu Claudia -Veronica, în locul domnului Badea Petre.  

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

Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidență Funcții Publice, domnului Badea Petre și 

doamnei Rădulescu Claudia -Veronica. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea,  

pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr.  6694/ 11 mai 2018 şi Raportul de specialitate nr. 

6695/ 11 mai 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcției Investiții, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 36 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 de venituri și cheltuieli al Judeţului Tulcea, 

pe anul 2018, la venituri de la suma de 169.580,00 mii lei la suma de 176.590,00 mii lei şi la cheltuieli 

de la suma de 222.622,00 mii lei la suma de 238.602,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe 

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

capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.   

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 11.500 mii lei în 

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent 
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ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 2.500 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

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

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 62.012,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

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

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

rectificată pe anul 2018, conform anexei nr. 4. 

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

Judeţului Tulcea rectificat pe anul 2018, 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 - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 78 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6698/ 11 mai 2018 şi Raportul de specialitate nr. 

6699/ 11 mai 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 1301/09.05.2018 al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de 

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

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și ale art. 36 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin. 

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

completările ulterioare; 

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

2018; 

           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. 3145/ 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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 2018, la venituri de la suma de 6.647,0  mii lei la 

suma de 10.591,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 6.647,0  mii lei la suma de 10.591,0 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 2 și 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 - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abțineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6696/ 11 mai 2018 şi Raportul de specialitate nr.  

6697/ 11 mai 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli a Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion”Tulcea, pe 

anul 2018,  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2018, la venituri suma de la suma de 4.878 mii lei la 

suma de 5.094 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 4.878 mii lei la suma de 5.094 mii lei, conform 

anexelor nr. 1 şi 1a, iar lista cheltuielilor de capital rectificată pe anul 2018 și a creditelor de 

angajament pe anii 2019- 2021, conform anexei nr. 1b.  

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

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 80 

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

pe anul 2017, ale Judeţului Tulcea 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6700/ 11 mai 2018 şi Raportul de specialitate nr. 

6701/ 11 mai 2018 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 modificarile si completarile 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 

2017, cu veniturile realizate în sumă de 194.498,84 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 

în sumă de 191.870,78 mii lei, conform anexei nr. 1a) si anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a 

cheltuielilor proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1 – 1.47. 

 Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 832,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 830,06 mii lei, conform anexei nr. 1.5. 

 Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 3.069,00 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 3.061,00  mii lei, conform anexei nr. 1.16-1. 

Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 

Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 4.086,20 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 3.789,16  mii lei, conform anexei nr. 1.16-2. 

 Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 5.611,00 mii lei si cu venituri realizate în 

sumă de 5.366,45 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 5.366,45 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 2017 al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.890,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 1.767,26  mii lei, conform anexei nr. 1.23. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2017 al 

Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 220 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 

120,06 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 104,19 mii lei, conform anexei nr. 

2.1, 2.3 și 2.6. 

Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Centrului Cultural „Jean Bart” 

Tulcea, cu prevederi bugetare de 2.888,00 mii lei si cu  venituri realizate în sumă de 2.448,34 mii lei şi 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.448,34 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.7.  

 Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 84.207,00 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi 

efectuate în  sumă de 83.651,79 mii lei, conform anexei nr. 1.29. 

 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2017 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 1.385,00 mii lei 
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la venituri și 1.905,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.387,76 mii lei si cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.330,00 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.8. 

Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 

2017, cu prevederi  bugetare în sumă de 122.455,00 mii lei la venituri și cheltuieli in suma de 

133.397,00 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 127.545,97 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi 

efectuate în  sumă de 108.322,41 mii lei, conform anexei nr. 2.1și 2.2. 

 Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al R.A. Administraţia Zonei Libere 

Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 2.705,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 1.813,02 

mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 2.705 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 2.605,58 mii lei, 

conform anexei nr. 3a). 

Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2017 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea, la venituri cu prevederi  în sumă de 21.778,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 4.206,55 

mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 21.778,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 4.272,04 mii 

lei, conform anexei nr. 3b). 

Art.12. Se aprobă execuţia bugetară pentru cheltuielile de capital finanţate din bugetul local şi 

bugetele finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 4 și 5. 

 Art.13. Se aprobă  Contul anual de execuţie şi Situaţiile financiare la 31 decembrie 2017, 

respectiv Bilanţul şi anexele acestuia. 

 Art.14. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.47, 2a), 2b), 2.1-2.8, 3a), 3b), 4 și 5 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.15. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 81  

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor 

de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea  

la trimestrul I 2018  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6702/ 11.05.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

6703/ 11.05.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ; 

 Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) 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 modificarile si completarile 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 de execuție al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe trimestrul I 

2018, cu veniturile realizate în sumă de 41.445,09 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 
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sumă de 38.108,33 mii lei, conform anexei nr. 1a) si anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a cheltuielilor 

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

 Art.2. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Direcţiei Publice Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 335,50 mii lei şi cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 255,14 mii lei, conform anexei nr. 1.5. 

 Art.3. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 93,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând 

plăţi efectuate în sumă de 54,53  mii lei, conform anexei nr. 1.18-1. 

Art.4. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 

Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 186,30 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 109,15  mii lei, conform anexei nr. 1.18-2. 

 Art.5. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Institutului de Cercetări Eco- 

Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.350,00 mii lei si cu venituri realizate în 

sumă de 1.223,64 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 1.183,59 mii lei, conform 

anexei nr. 2.1, 2.3, 2.4 și 2.5. 

 Art.6. (1) Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 490,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 

de 407,73  mii lei, conform anexei nr. 1.25. 

 (2) Se aprobă Contul de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe trimestrul I 2018 

al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 36,00 mii lei, cu venituri realizate în 

sumă de 32,39 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 20,40 mii lei, conform 

anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.6. 

Art.7. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Centrului Cultural „Jean Bart” 

Tulcea, cu prevederi bugetare de 625,00 mii lei si cu venituri realizate în sumă de 637,26 mii lei şi 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 480,47 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.7.  

 Art.8. (1) Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 26.098,00 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi 

efectuate în  sumă de 21.979,65 mii lei, conform anexei nr. 1.31. 

 (2) Se aprobă Contul de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe trimestrul I 2018 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu prevederi de 403,00 mii lei 

la venituri și 400,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 371,37 mii lei si cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 164,92 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.8. 

Art.9. Se aprobă Contul de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe trimestrul I 

2018, cu prevederi bugetare în sumă de 52.264,00 mii lei la venituri și cheltuieli in suma de 53.786,00 

mii lei, cu venituri realizate în sumă de 31.325,36 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 

sumă de 29.794,46 mii lei, conform anexei nr. 2.1și 2.2. 

 Art.10. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.51, 2a), 2b) și 2.1 - 2.8 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.11. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 82 

privind aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program 

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul 

primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2018- 2019, precum și 

a măsurilor educative aferente 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 6453/08.05.2018  și  Raportul de 

specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, înregistrat sub nr. 6454/08.05.2018 

prin care se propune aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu 

program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2018- 2019, 

precum și a măsurilor educative aferente; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene si cu prevederile art.3, alin.(2), art.4 și ale art.18, alin.(3) 

lit. a) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017 – 2023; 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista fructelor ce pot fi distribuite în anul școlar 2018 - 2019 în vederea 

implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023, precum și măsurile 

educative aferente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, Direcției Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, Direcției de Sănătate Publică Tulcea, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Tulcea, 

Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, Unitatea Fitosanitara Tulcea și Direcției Economice, 

Buget Finanțe și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și va 

asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, 

www.cjtulcea.ro. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

               PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 83 

pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției  ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Tulcea - Chilia Veche” 

     

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

            Văzând Nota de fundamentare nr. 6690/11.05.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei  

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 6691/11.05.2018 prin care se propune 
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aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea - Chilia Veche”; 

          Având in 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 si completările ulterioare si ale art.91 alin.(1) lit.f, alin. (3) lit.f si alin. (5) lit. a pct. 12 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 investiției ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea - 

Chilia Veche”, 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 84 

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  

ai investiției ,,Consolidare ravena DJ222C, km. 28+730” 

     

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 6692/11.05.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei  

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 6693/11.05.2018 prin care se propune 

aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „,,Consolidare 

ravena DJ222C, km. 28+730”; 

          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 si completările ulterioare si ale art.91 alin.(1) lit.f, alin.(3) lit.f și alin.(5) lit. a pct. 12 din 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 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 Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

„Consolidare ravena DJ222C, km. 28+730”, 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, 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 85 

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor  

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6675/11.05.2018, Raportul de specialitate al 

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

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 6676/11.05.2018 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea nr. 1322/11.05.2018 prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și 

securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect și Hotărârea Consiliului de 

Administrație al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea nr. 20/10.05.2018; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor- Axa 

Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient; 

Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, 

inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile 

interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor 

aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 

2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5), lit. a), pct.14 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 proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta 

Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 7c, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a 

aeroporturilor. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea”, în cuantum de 40.465.669,125 lei (inclusiv T.V.A.). 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Beneficiarului - Regia Autonomă Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea, în sumă totală de 813.003,038 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă în 

cuantum de 809.238,083 lei (inclusiv TVA) pentru cofinanțarea proiectului „Creșterea siguranței și 
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securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe 

Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea”. 

 Resursele financiare reprezentând cofinanțarea proiectului vor fi asigurate din subvenții de la 

bugetul propriu al Județului Tulcea. 

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

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

               PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 86 

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor  

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6677/11.05.2018, Raportul de specialitate al 

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

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 6678/11.05.2018 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea nr. 1323/11.05.2018, prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 

și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect și Hotărârea 

Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea nr. 21/10.05.2018; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor- Axa 

Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient; 

Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, 

inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile 

interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor 

aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 

2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5), lit. a), pct.14 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 proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 

Prioritară 2, Prioritatea de investiții 7c, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea”, în cuantum de 45.099.785,475 lei (inclusiv T.V.A.). 
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Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Beneficiarului - Regia Autonomă Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea, în sumă totală de 3.557.410,678 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie din valoarea eligibilă în 

cuantum de 3.553.559,633 lei (inclusiv TVA) pentru cofinanțarea proiectului „Creșterea siguranței și 

securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”. 

Resursele financiare reprezentând cofinanțarea proiectului vor fi asigurate din subvenții de la 

bugetul propriu al Județului Tulcea. 

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

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 87   

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 21 mai 2018, legal constituită; 

        Văzând Nota de Fundamentare nr. 6586 din 10.05.2018 și Raportul de specialitate nr. 6587 din 

10.05.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii 

Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică prin 

care se propune aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi 

Departamentul Aveyron din Republica Franceză; 

             Având în vedere avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

36527/11.04.2018, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 5436/17.04.2018 și avizul 

Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/893/ 25.04.2018, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea cu 

nr. 5920/02.05.2018; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  Conform  prevederilor 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 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 - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 
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Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 88   

privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi   

Raionul Mozyr din Republica Belarus 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal 

constituită; 

       Văzând Nota de Fundamentare nr. 6886 din 15.05.2018 și Raportul de specialitate nr. 6887 din 

15.05.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Comunicare, Relaţii 

Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică prin 

care se propune aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul 

Mozyr din Republica Belarus; 

             Având în vedere avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

48886/10.05.2018, înregistrat la Consiliul Județean Tulcea cu nr. 6596/10.05. 2018 și avizul 

Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1257/14.05.2018, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 

6837/15.05.2018; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  Conform  prevederilor 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 Raionul Mozyr din Republica 

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

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

Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

2018, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abțineri”, 1 vot „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 89 

privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Macin a bunului imobil – 

teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Macin, prin proiectul  

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6551/10.05.2018 şi Raportul de specialitate al 

Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 6552/10.05.2018, prin care se 

propune restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Măcin a bunului imobil – teren, 

preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de deșeuri urban 

neconform Măcin, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Măcin nr. 15/31.01.2013 privind darea în administrarea 

Consiliului Județean Tulcea a terenului în suprafața totala de 38.500 mp, situat în tarla 20, parcela N 

490, parcela N 492.1, parcela N 496 bun aparținând domeniului public al orașului Măcin, pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Închidere depozit neconform din orașul Măcin”, aferent proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

Ținând cont de Procesul-verbal de recepție finală nr. 4955/04.04.2018, a lucrărilor privind 

obiectivul ,,Inchiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (ISACCEA, MACIN și  SULINA), în 

cadrul  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin. (6), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867, 868 

și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 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 restituirea către Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Măcin a bunului 

imobil - teren preluat în administrarea Consiliului Judetean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Măcin, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Tulcea”, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

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

între părţile interesate. 

Art. 3. Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

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

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public, Consiliului Local al 

Orașului Măcin și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

                    PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 90 

privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea a bunului imobil – 

teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Isaccea, prin proiectul  

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea” 

 

  Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6553/10.05.2018 şi Raportul de specialitate al   

Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 6554/10.05.2018, prin care se 

propune restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea a bunului imobil – teren, 

preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de deșeuri urban 

neconform Isaccea, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 52/30.09.2011 privind inventarierea in 

domeniul public al orașului Isaccea a suprafeței totale de 13.772,27 mp și darea in administrarea 

Consiliului Județean Tulcea a acestui imobil pentru construcția obiectivului de investiții “Închidere 

depozit neconform Isaccea”, aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in 

Județul Tulcea”; 

Ținând cont de Procesul-verbal de recepție finala nr. 4955/04.04.2018, a lucrărilor privind 

obiectivul ,,Inchiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (ISACCEA, MACIN și  SULINA), în 

cadrul  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin.(6), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867, 868 

și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 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 restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea a bunului 

imobil - teren preluat în administrarea Consiliului Judetean Tulcea în vederea închiderii depozitului de 

deșeuri urban neconform Isaccea, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Tulcea”, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

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

între părţile interesate. 

Art. 3. Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

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

Proiectelor, Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public, Consiliului Local al 

Orașului Isaccea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 91 

privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 30.01.2015,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

            Văzând Nota de Fundamentare nr. 6629 din 10.05.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 6630 din 10.05.2018 

privind modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 30.01.2015, 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 iunie 2018, se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.12/30.01.2015, 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, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.   

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  

 S.C. Modern Agency  SRL Tulcea pe traseul Nicolae Bălcescu – Tulcea 

 (SC Miadmar HDP SRL Tulcea) 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 6686/11.05.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 6687/11.05.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Modern Agency SRL Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

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

Bălcescu – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea), conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport Public, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea şi S.C. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 93   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

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

pe traseul Sarichioi – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea) 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 6688/11.05.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 6689/11.05.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Modern Agency SRL Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Sarichioi – 

Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea), 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. Modern Agency SRL Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 94 

pentru aprobarea componenţei nominale a  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 
 

 

           Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită;  

           Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6705/11.05.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

6706/11.05.2018 al Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea 

componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

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

          În conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) – (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, 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 si 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 componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           Art.2 – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

14/7/29.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism.  

 

          Art. 3 – Serviciul Administraţie Publica Locala va comunica, în copie, prezenta hotărâre, 

Direcţiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, membrilor comisiei, instituţiilor enumerate în Anexă 

și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 95 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016  

privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

          Văzând Nota de fundamentare nr. 6582/10.05.2018 și Raportul de specialitate nr. 

6583/10.05.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală, pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016  privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității 

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

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 62/20.04.2018 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea și demisia domnului Badea Petre din calitatea de membru 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea 

sub nr. 6505/9.05.2018; 

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

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

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.9, alin. (2) 

din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității 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 administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e: 

  Art.1  Se desemnează în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului  Tulcea  domnul consilier județean Mihail Anatoli, în locul domnului vicepreședinte Badea 

Petre. 

  Art.2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016 privind desemnarea 

consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

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

Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, 

domnului Badea Petre și domnului  Mihail Anatoli.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

2018, după cum urmează: 20 voturi „pentru”, - „abțineri”, 1 vot „împotrivă”.  

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 96 

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 Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2018, legal constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 6584/10.05.2018 și Raportul de specialitate al Serviciului 

Administrație Publică Locală nr. 6585/10.05.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
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Tulcea nr.17/7 din 29.07.2016 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 62/20.04.2018 privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea și demisia domnului Badea Petre din calitatea de membru 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea 

sub nr. 6505/9.05.2018; 

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

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a autorității 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 administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e: 

 Art.1 Se validează în calitate de membru  al  Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului  

Tulcea domnul consilier județean Mihail Anatoli, în locul domnului vicepreședinte Badea Petre. 

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

județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

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

Prefectului - Județului Tulcea, Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, domnului 

Badea Petre și domnului Mihail Anatoli.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 2018, 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97 

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 21 mai 2018, legal constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare nr. 6897 din 15.05.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 6898 din 15.05.2018 

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 : 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

23 

 

 

Art. 1 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 ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 mai 

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

 

             PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

Judeţul Tulcea, situat în sud-estul României și cunoscut ca frumosul ținut dintre Dunăre și Marea 

Neagră, este realmente deţinătorul unui patrimoniu economic, cultural și turistic impresionant,  în a 

cărui punere în valoare instituţia noastră, Consiliul Judeţean Tulcea, joacă un rol important. 

Pe lângă această importantă misiune, Consiliul Județean mai are o importantă îndatorire, cea față 

de locuitorii județului. Astfel, în numele acestora, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului 

executiv, noi, cei ce ne desfășurăm activitatea în această instituție, garantăm gestionarea domeniului  

public şi privat al judeţului şi, în limitele legii, punem în practică iniţiative care contribuie la asigurarea 

unor standarde de viaţă bune pentru toţi locuitorii judeţului nostru. 

În vederea atingerii acestui scop, avem un rol activ în parteneriate interinstituţionale care au drept 

obiectiv dezvoltarea durabilă a judeţului, valorificarea potenţialului natural, uman, cultural și, nu în 

ultimul rând, turistic tulcean precum și atragerea de investiţii. 

Cele două elemente componente ale instituţiei noastre, executivă şi legislativă, au, după cum 

menționam anterior, în centrul activităţii lor cetăţeanul judeţului Tulcea, pentru care ne-am asumat 

misiunea realizării unui act administrativ în conformitate cu legea şi menit să contribuie la bunăstarea 

sa. 

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

Misiunea Consiliul Judeţean Tulcea constă în deservirea comunităţii cu respect, eficienţă şi 

promptitudine, prin promovarea şi implicare în proiecte şi programe care să asigure: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor,  

 dezvoltarea economico-socială  a judeţului,  

 protejarea şi refacerea mediului,  

 gestionarea responsabilă şi valorizarea patrimoniului judeţului Tulcea. 
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Valorile care ne definesc sunt respectarea legii, responsabilitatea faţă de cetăţean şi comunităţile 

locale, transparenţa actului decizional, profesionalism şi etică, eficienţă şi calitate în activităţile 

desfăşurate, orientare către beneficiarul actului administrativ şi orientare spre rezultate.  

Administraţia publică la nivel judeţean se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de 

interes deosebit. 

 

3. Contribuţia la obiectivele guvernării şi obiectivele asumate de România 

 

     În exercitarea atribuţiilor sale legale, Consiliul Judeţean Tulcea are responsabilitatea să adopte 

strategii, programe şi prognoze care să asigure dezvoltarea economico-socială a judeţului şi să 

coopereze cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii 

obiectivelor înscrise în aceste documente. 

Pornind de la nevoile cetăţenilor judeţului Tulcea şi analizând direcţiile de acţiune asumate de 

România, pentru asigurarea generică a unor standarde decente de viaţă pentru toţi cetăţenii, pentru 

dezvoltarea economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investiţii naţionale şi 

străine, pentru asigurarea concordanţei cu legislaţia europeană şi punerea în practică a principiului 

coeziunii sociale, Consiliul Județean Tulcea a adoptat, în decembrie 2014, Hotărârea nr. 164 privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pentru perioada 2014 – 2020. 

Apreciind că doar stabilirea unor obiective strategice prioritare nu este de natură să dezvolte 

capacitatea autorităţii de a formula politici publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, Consiliul 

Judeţean Tulcea a căutat oportunități pentru mecanisme /surse de finanțare moderne și integrate 

accesând prin intermediul Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice o finanțare din Programul 

Operațional de Asistență Tehnică al Ministerului Fondurilor Europene, proiectul cu denumirea 

„Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării”. Prin intermediul acestui proiect, 

specialiștii Consiliului Județean Tulcea, cu sprijinul experților specialiști ai Băncii Mondiale, au 

evidențiat atât cadrul strategic de referință, cât și modalitățile directe de finanțare ale proiectelor aflate 

pe teritoriul Deltei Dunării și vecinătatea acesteia cu ajutorul așa-numitelor Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării, care reprezintă mecanisme instituționale agreate deplin de către Comisia 

Europeană.  

Ambele documente programatice sunt punctul de plecare pentru activităţi pe termen scurt, mediu 

şi lung care vizează implementarea de proiecte de investiții publice (de interes zonal sau regional), 

destinate conservării și reconstrucției ecologice din aria Rezervației Deltei Dunării, punerii în valoare a 

obiectivelor turistice de pe tot teritoriul judeţului, modernizării infrastructurii de transport, dezvoltării 

sectorului public și privat,  regenerării urbane/rurale, dezvoltării economice și creării de locuri de 

muncă,  creşterii accesului  la serviciile de bază: utilități, transport, sănătate, educație, pe scurt  

îmbunătățirii calității vieții populației printr-o abordare integrată, ce va permite o dezvoltare sustenabilă 

pe principii economice. 

În acest sens, la începutul lunii iunie 2017, conducerea Consiliului Județean, împreună cu 

reprezentanții la vârf ai ITI „Delta Dunării”, s-a întâlnit, la Tulcea, cu delegați ai Băncii Mondiale 

pentru România, ulterior participând și la un forum de monitorizare al unei misiuni din cadrul Comisiei 

Europene, găzduit, de asemenea, tot de județul nostru. Ambele evenimente au vizat discuții privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pentru perioada 2014 – 2020 

precum și, punctual, a mecanismului financiar Investiții Teritoriale Integrate. Au fost discutate stadiul 

implementării precum și disfuncționalitățile ivite pe parcurs în acest context. Au fost punctate cauzele 

producerii acestora precum și soluții aferente, acestea constând, în principal, în flexibilizarea modului 

în care este gândită implementarea proiectelor gândite în strategia Deltei Dunării. 

Totodată, în luna decembrie 2017, Consiliul Județean Tulcea a găzduit simpozionul „Dialogurile 

părților interesate privind strategiile de dezvoltare durabilă”  pentru Delta Dunării. La eveniment, care a 

reunit cei mai importanți factori locali, au mai participat reprezentanți ai Ministerului Cercetării și 
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Inovării, precum și ai altor organisme interesate  în dezvoltarea  Deltei Dunării. O idee centrală a 

dezbaterii a fost crearea unui cluster de dezvoltare durabilă în Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru 

identificarea celor mai bune metode de menținere a unui echilibru între dezvoltarea socio-economică și 

conservarea biodiversității. Conducerea Consiliului Județean Tulcea a apreciat ideea dialogului 

structurat în jurul conlucrării și cooperării sub forma unui cluster. Strategiile de dezvoltare au fost 

compilate și preluate în planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Tulcea sprijină intervenţiile în comunitate ale societăţii civile, 

prin încheierea de contracte de finanţare, în baza prevederilor Legii nr.350/2005. 

Sunt sprijinite activităţile care contribuie în mod direct la implicarea cetățenilor județului Tulcea 

în inițierea și desfășurarea de activități sportive ca alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber, 

susținerea sportului de performanță, implicarea cetățenilor județului Tulcea în inițierea și desfășurarea 

de activități culturale sau educative, care au drept scop creșterea coeziunii sociale și dezvoltarea 

cetățeniei active. 

 

4. Date de contact: 

Str. Păcii nr. 20, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea 

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

 

II. POLITICI PUBLICE  

 

      Noțiunea de politici publice a fost instituționalizata în țara noastră odată cu adoptarea H.G. 

nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si 

evaluare a politicilor publice la nivel central, fiind dezvoltată de legislația ulterioară - H.G. 

nr.1807/2006, H.G. nr.158/2008. Până în prezent nu exista un cadru legislativ care sa reglementeze 

acest domeniu la nivelul administratiei publice locale.  

Pornind de la analiza situației existente, având în vedere prioritățile stabilite prin documentele 

de politici publice existente, precum și misiunea asumată, Consiliul Județean Tulcea a întocmit un 

portofoliu de proiecte pentru perioada  2014-2020, proiecte ce pot fi grupate in urmatoarele categorii, in 

funcție de sursele de finanțare: 

- proiecte/obiective de investiții ce pot fi finanțate din fonduri externe; 

- proiecte/obiective de investiții ce pot fi finanțate de la bugetul de stat; 

- proiecte/obiective de investiții ce urmează să fie finanțate din bugetul propriu al județului. 

 

   La stabilirea priorităților s-au avut în vedere următoarele: 

- Programul de Guvernare; 

- Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Tulcea pe perioada 2014-2020; 

- Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunarii; 

- analizarea situației existente; 

- probleme care au un impact economico-social și ecologic semnificativ; 

- durabilitatea în timp; 

- bugetul estimat pentru fiecare acțiune . 

 

1. Rezultatele implementarii  planului  strategic institutional 

 

1.1. Prioritățile pentru perioada de raportare 

         Finalizarea obiectivelor de investiții aflate într-un stadiu avansat de execuție și ale căror termene 

de încheiere, conform contractelor economice, era anul 2017, a fost prima procupare a Consiliului 

Județean Tulcea. 

mailto:office@cjtulcea.ro
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          În al doilea rând, în anul 2017 s-au desfășurat activități specifice de inițiere si implementare 

obiective de investiții, precum și activități de accesare fonduri externe și guvernamentale, în 

concordanță cu obiectivele strategice ale instituției și cu strategia  de dezvoltare a județului Tulcea. 

        Principalele domenii avute în vedere au fost: 

o dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate; 

o dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor in județul tulcea; 

o dezvoltarea infrastructurii de transport; 

o promovarea patrimoniului cultural; 

o crearea infrastructurii de agrement in zonele turistice sulina, murighiol si sarichioi; 

o lucrări de întreținere si reparații de drumuri județene; 

o monitorizarea sustenabilității si durabilității investițiilor cu finanțare externă finalizate în 

perioada 2012-2015.  

o alte acțiuni coordonate de Consiliul Judetean Tulcea. 

 

1.2.  Obiective, rezultate, alocare bugetară 

    Analizând obiectivele de investiții din punct de vedere al surselor de finanțare, situația pe anul 2017 

se prezintă astfel:   

 

A. Proiecte, investiții si lucrări finanțate prin programe naționale și din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Tulcea 

 

A1. Investiții recepționate 

În anul 2017 au fost finalizate si recepționate obiective de investiții in valoare de 34.176.758,88 lei : 

1. Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926, obiectiv derulat prin 

Programul Național De Dezvoltare Locală: 

- proiectul a vizat reabilitarea unui tronson de drum judetean cu o lungime de 26,594 km. 

- sursa de finanțare: bugetul de stat (32.544.671,72 lei) si bugetul local al județului Tulcea 

(393.363,57 lei);  

- data începerii lucrărilor: octombrie 2014; 

- data recepției lucrărilor : decembrie 2017; 

- valoarea totală finală a investiției este de 32.938.035,29 lei. 

2. Alei pietonale și carosabile, modul termic, sistematizare verticală, racorduri si branșamente la 

rețele de utilități pentru obiectivul de investitii realizat prin Programul   “ Locuințe pentru tineri, 

destinate închirierii – specialiști din domeniul sănătății”, obiectiv realizat in  str. Spitalului nr.46 

A, sc. A, B, municipiul Tulcea. 

- s-a realizat asigurarea utilităților necesare celor 60 de unități locative finalizate prin proiectul 

derulat de ANL*;   

- sursa de finanțare: bugetul local al județului Tulcea; 

- data începerii lucrărilor: februarie 2017; 

- data recepției lucrărilor: iulie 2017; 

- valoarea declarata a investiției: 570.951,01 lei. 

* Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din domeniul sănătății 

situat municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, sc. A,B: 

- proiectul a vizat asigurarea condițiilor de locuit pentru specialiștii din sănătate, în special 

pentru cei care își desfășoară activitatea in cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea; 

- realizat prin Programul „Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii – Locuințe 

pentru specialiști din sănătate”, program derulat prin A.N.L.;  

- în cursul anului 2017 a fost finalizat și recepționat un obiectiv de investiții cu 60 unități 

locative, obiectiv situat pe strada Spitalului nr.46 A; 
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- obiectivul se afla in proprietatea privată a statului si a fost dat in administrarea Consiliului 

Județean Tulcea.  

- valoarea declarată a investiției este de 8.006.594,09 lei. 

3.  Platformă de depozitare și management al gunoiului de grajd în comuna Greci, județul Tulcea. 

- investiția a făcut parte din Proiectul “Controlul integrat al poluării cu nutrimente”, proiect 

implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor și finanțat pe baza unui împrumut acordat de 

Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de Facilitatea Globală de 

Mediu; Consiliul Județean Tulcea a fost parte in Convenția de colaborare încheiata pentru 

realizarea in comun a acestui obiectiv de investiții și a asigurat partea de cofinanțare ce a 

reprezentat 5% din valoarea investiției; 

- obiectivul proiectului: protejarea mediului si a sănătății populației prin reducerea poluării cu 

nutrimente. 

- data începerii lucrărilor: martie 2016; 

- data recepției lucrărilor: martie 2017; 

- valoarea declarată a investiției: 667.772,58 lei. 

 

A2. Investiții în implementare: 

În cursul anului 2017 au fost incluse in Programul Național De Dezvoltare Locală – etapa a –II-

a,  un număr de 6 obiective de investiții noi pentru care au fost încheiate contracte de finanțare 

multianuală (pe 4 ani) cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

    Investițiile vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier prin modernizarea, 

reabilitarea de drumuri județene, poduri si podețe. 

Valoarea investițiilor și sumele alocate de la bugetul de stat sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului de investiție Valoarea investiției Suma alocata de la 

bugetul de stat 

1. Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- 

Sarighiol de Deal - lim. Jud. 

Constanta, km 81+921- 94+518 
26.348.721,59 24.636.026,30 

2. Reabilitare DJ 222A,  Horia - 

Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 

15+725 

28.302.853 
 

27.281.414 

3. Modernizare poduri, podețe pe 

DJ222G Dăeni- Făgărașu Nou, pe 

trosonul km 12+ 000- 16+502 

2.997.185,41 2.688.409,45 

4. Modernizare pod pe DJ 222H 

Intersecție DN22D- Turcoaia km 

2+445 

 

1.770.756,49 

 

1.569.510,86 

5. Modernizare podeț pe DJ 222L, 

Intersecție DN22D- Carcaliu km 

1+732 

1.104.890,20 972.937,45 

6. Modernizare podeț pe DJ 222F, 

Limita județ Constanța- Dăeni- 

Ostrov- Peceneaga- Traian km 39+964 

748.711,79 623.281,08 

                 TOTAL 61.273.118,48 57.771.579,14 
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A3. Lucrări  de întreținere si  reparații  drumuri județene  derulate în anul 2017 

Sumele alocate prin bugetele anuale și multianuale din venituri proprii au fost fundamentate 

pentru execuția de reparații curente drumuri județene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în 

vederea optimizării traficului și a siguranței circulației. 

 În perioada ianuarie-decembrie 2017 au fost executate lucrări de întreținere a rețelei de drumuri 

județene ,lucrări de reparații curente pe tronsoane de drum si lucrări de intervenție pe timpul iernii  în 

sumă de 7.285 mii lei, respectiv:  

o lucrări de întreținere curentă (activitate vară-iarnă) executate pe întreaga rețea a 

drumurilor județene din județul Tulcea de 630 km, Zona Est și Zona Vest 

o reparații drumuri județene , covorașe, asfaltari zonale , secvențial, executate pe 25% din 

rețeaua de drumuri județene 

 
B. Proiecte cu finanțare externă 

B1. Investiții finalizate 

Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Tulcea 

Beneficiar : U.A.T. - Județul Tulcea 

Program faza I: Programul Operațional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2: 

"Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea 

siturilor contaminate istoric", Domeniul major de intervenție 2.1: Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de 

management al deșeurilor 

Valoare faza I: 43.043.885,03 lei cu TVA - Finalizat faza I - 2016 

Program faza 

II: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Valoare faza II: 41.912.148,02 lei cu TVA - Finalizat faza II – 2017 

Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA, este de 84.956.033,05 lei 

Obiective 

specifice: 

 

Creșterea acoperirii cu servicii de colectare si management al deșeurilor la 

prețuri acceptabile;  

Reducerea cantităților de deșeuri depozitate; 

Creșterea cantităților de deșeuri sortate si valorificate; 

Execuția unei infrastructuri eficiente de management al deșeurilor in județul 

Tulcea 

 

B2.Investiții în implementare 

1. Denumire proiect: Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST 

Program :  

 

 

 

 

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 
Prioritatea 4 - Folosirea eficientă a resurselor de mediu  

Măsura 4.1 - Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor 

de dezvoltare regională, în special a celor de investiții pentru creștere 

economică și crearea locurilor de muncă, și în cazul programelor de 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

29 

 

 

 

 

 

Beneficiar : 

cooperare europeană, în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului 

natural și cultural 

Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- 

Agder 

Romania       - Partener - UAT Județul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon  

Spania           - Partener - Agenția de Dezvoltare Leartibai  

Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal 

Italia              - Partener - Regiunea Molise 

Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU  

Universitatea Amsterdam 

Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht 

Valoare totala :  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro  

Stadiul proiectului 

: 
În implementare (perioada 2016 – 2020) 

 

 Obiectivul general al proiectul constă în îmbunătățirea politicilor regionale de gestionare a 

patrimoniului în regiunile maritime și fluviale prin stimularea dezvoltării unor noi modele participative 

și integrate de management al patrimoniului ce vor urmări să realizeze un echilibru mai bun între 

măsurile de exploatare și conservare a zonelor costiere. 

 Proiectul permite autorităților publice naționale, regionale și locale și altor actori de importanță 

regională să facă schimb de bune practici și de idei privind realizarea politicilor publice și să găsească 

soluții practice pentru a îmbunătăți strategiile care se adresează cetățenilor. 

2. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – 

Cerna 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna 

Valoare totala : 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22 iunie 2017 – 22 iunie 2020) 

 

3. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea 

Teilor – Nicolae Bălcescu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea 

de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor 
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multimodale 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant 

Valoare totala : 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22 iunie 2017 – 22 iunie 2020) 

În cadrul proiectului se prevede  modernizarea sectorului din drumul județean DJ 229, cuprins între 

localitățile  Valea Teilor si Nicolae Bălcescu,  pe o lungime de 22,818 km. 

 

B3. Proiecte in evaluare 

 

În anul 2017 au fost depuse și se află în diferite faze de evaluare , un număr de 11 aplicații de 

finanțare, după cum urmează : 

În cadrul apelurilor deschise in perioada de programare 2014-2020, au fost elaborate cereri de 

finanțare și documentații aferente acestora pentru proiectele din portofoliul Consiliului Județean 

Tulcea, înregistrate/încărcate in aplicațiile electronice corespunzătoare și transmise spre evaluare 

administrativă și de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/contractare, după cum urmează: 

 

1. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 

1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Cerna, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Dăeni, UAT Topolog 

Valoare totala : 114.959.758,78 lei cu TVA 

Stadiul 

proiectului : 
In evaluare administrativa si de eligibilitate la ADR NV – OI POR 2014-2020 

 

2. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și 

Turda-Sarichioi 

Program :  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate 

Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Niculițel, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag și UAT Sarichioi 

Valoare totala : 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul 

proiectului : 
In etapa de contractare la ADR SE Brăila – OI POR 2014-2020 
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3. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-

Babadag-Slava Rusă 

Program :  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea 

de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totala : 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de contractare la ADR SE Brăila – OI POR 2014-2020 

 

4. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-

Ceamurlia de Sus 

Program :  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Jurilovca, UAT Baia, UAT Ceamurlia de Jos 

Valoare totala : 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de contractare la ADR SE Brăila – OI POR 2014-2020 

 

5. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia 

de Sus 

Program :  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Baia 

Valoare totala : 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de evaluare tehnica si financiara la ADR SE Brăila – OI POR 

2014-2020 

 

 

6. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si 

conservarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 18.721.765,82 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de contractare la ADR SE Brăila – OI POR 2014-2020 
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7. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si conservarea Punctului 

Muzeal ,,Casa Panaghia,, Babadag, județul Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de contractare la ADR SE Brăila – OI POR 2014-2020 

 

8. Denumire: Punerea in valoare a potențialului istoric prin restaurarea si conservarea 

obiectivului ”Farul vechi Sulina”, județul Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si 

dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 10.059.975,27 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In etapa de evaluare tehnica si financiara la ADR SE Brăila – OI 

POR 2014-2020 

 

9. Denumire : CLEAN RIVER (Stații de epurare si reabilitare rețele de canalizare – 

Spitalul Județean de Urgenta Tulcea) 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-

2020(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : Comitetul Executiv al Orașului Izmail in parteneriat cu UAT - 

Județul Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, 

Consiliul Regional Odessa, Asociația de Cooperare Transfrontaliera 

”Euroregiunea Dunărea de Jos” 

Valoare totala : 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului : In evaluare in cadrul Comitetului de Monitorizare a programului 

 

10. Denumire : Infrastructura transfrontaliera de sănătate (Reabilitare si 

modernizare stație centrală de sterilizare si sala de operație ortopedie - Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea) 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 

(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea in parteneriat cu UAT Macin, Comitetul 

Executiv al Orașului Izmail, Spitalul Bazinului Dunării – Izmail, 

Asociația de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunărea de 

Jos”   

Valoare totala : 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 
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Stadiul proiectului 

: 
In evaluare in cadrul Comitetului de Monitorizare a programului 

 

11. Denumire : TravelDE – Cultura, turism si sport in Bazinul Marii Negre (Baza de 

turism sportiv –Centrul de informare Europa) 

Program :  Program Operațional Comun Bazinul Marii Negre 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea in parteneriat cu Comitetul Executiv al 

Orașului Izmail(Ucraina), Asociația de Cooperare Transfrontaliera 

”Euroregiunea Dunărea de Jos”, Organizația de Tineret Noua 

Generație Europeana, Consiliul Județean Cantemir(Republica 

Moldova)   

Valoare totala : 1.353.640 Euro 

Buget CJ Tulcea: 548.080 Euro 

Stadiul proiectului : In evaluare  

 

 
B4. Proiecte cu finanțare nerambursabila finalizate, pentru care se monitorizează 

sustenabilitatea si durabilitatea in anul 2017 

 
In anul 2017 s-au desfășurat activitățile specifice perioadei  de durabilitate, respectiv 5 ani de la 

finalizarea implementării proiectului pentru un număr de 8 proiecte cu finanțare externa finalizate in 

perioada 2012-2015 , după cum urmează : 

1. Denumire : Restaurarea și reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea 

incluse în circuitele turistice regionale 

Program : Programul Operațional Regional 2007-2013 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 42.187.135,35 lei  

Stadiul proiectului: :  

Finalizat octombrie 2012 

 

2. Denumire : Dezvoltarea serviciilor electronice către cetățeni și mediul de afaceri din 

județul Tulcea 

Program : Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 

Economice” 2007 – 2013 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 6.544.020 lei 

Stadiul proiectului:   Finalizat octombrie 2012 

 

3. Denumire : Reparație capitală, reabilitarea și modernizarea imobilului din Tulcea, 

strada Gloriei, nr.4, pentru funcționarea Centrului National de Informare și Promovare 

Turistică Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea 

durabilă și promovarea turismului , Domeniul de intervenție 5.3 – 
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,,Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în 

scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” , Operațiunea - 

Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și 

dotarea acestora  

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 1.782.816.00  lei 

Stadiul 

proiectului: 
Finalizat ianuarie 2013 

 

4. Denumire : SIERA 2 – Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemului 

informatic integrat: Registrul Agricol Electronic 

Program : POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) 

pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 2: 

„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, 

Operațiunea 3.2.1: „Susținerea implementării de soluții e-guvernare și 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.          

Beneficiar : 

Parteneri: 

UAT - Județul Tulcea 

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna Cerna, 

UAT Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, UAT Comuna 

Hamcearca, UAT Comuna Horia, UAT Comuna Izvoarele, UAT Comuna 

Mihai Bravu, UAT Comuna Peceneaga, UAT Comuna Slava Cercheză, 

UAT Comuna Stejaru, UAT Comuna Topolog, UAT Comuna Valea 

Teilor, UAT Orașul Babadag 

Valoare totală: 6.512.400,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

5. Denumire : Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-

payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband 

Program : POSCCE – Program Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 

Economice 

Beneficiar : 

Parteneri: 

UAT - Județul Tulcea 

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, UAT – 

Comuna Jurilovca, UAT – Comuna Somova, UAT – Comuna Isaccea, 

UAT – Comuna Luncavița, UAT – Comuna Grindu, UAT – Comuna 

Văcăreni, UAT – Comuna Sulina, UAT – Comuna Jijila, UAT – Comuna 

Măcin, UAT – Comuna Smârdan, UAT – Comuna Greci, UAT – Comuna 

Carcaliu, UAT – Comuna Turcoaia 

Valoare totala : 6.479.806,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

6. Denumire : Reabilitare şi modernizare Spital Județean de Urgenta Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 

de intervenție 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate” 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 
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Valoare totala : 15.037.417,00 lei 

Stadiul proiectului: Finalizat 2015 

 

7. Denumire : Reabilitare si modernizare imobil – conservare monument paleocrestin 

Niculițel – județul Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - 

Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - DMI 5.1 Restaurarea si 

valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea 

/modernizarea infrastructurilor conexe 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 11.424.309,00 lei 

Stadiu proiectului : Finalizat 2015 

 

8. Denumire: Marea Neagră –unitate și diversitate în antichitatea romană - BSUDRA 

Program : Programul Operațional Comun  “Bazinul Mării Negre 2007-2013” 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea in parteneriat cu: Muzeul de Arheologie din 

Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), 

Universitatea Liberă Internațională a Moldovei (Republica Moldova), 

Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administrația Specială a 

Provinciei Sinop (Turcia) 

Valoare totala : 1.715.400,00 lei 

Stadiu proiectului : Finalizat 2015 

 
1.3.  Indicatori de performanță 

 
      La evaluarea activității desfășurate în anul 2017 au fost utilizați indicatorii de activitate/de 

proces.  

  Rezultatele obținute pot fi cuantificate astfel: 

a) s-au finalizat si recepționat obiective de investiții in valoare totala de 119.132.791,93 lei, din care 

84.956.033,05 lei reprezintă valoarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

in Județul Tulcea”. 

      Finalizarea acestui proiect major de investiții (SMID) a însemnat realizarea următoarelor 

obiective: 

          - închiderea depozitelor neconforme de la Isaccea si Macin; 

          - construirea unui depozit conform pe teritoriul UAT Mihai Bravu; 

          - construirea unei stații de tratare mecanic-biologică la Mihai Bravu; 

          - construirea de dane de acostare in localități din Delta Dunării; 

          - achiziționarea echipamentelor specifice pentru colectarea si transportul deșeurilor. 

Gestionarea sistemului a fost delegata către ADI Deșeuri Tulcea care urmează sa încheie 

contracte de concesiune pentru serviciile de operare in depozit si, respectiv, de colectare si 

transport deșeuri.  

Procedura de achiziție este in curs de desfășurare pentru serviciul de operare și în curs de 

inițiere pentru serviciul de colectare si transport.   
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b) s-a reabilitat, recepționat si dat in exploatare un tronson de drum județean cu o lungime de 

26,594 km; 

c) s-a recepționat si dat in exploatare o platforma de colectare si management a gunoiului de grajd 

cu o capacitate de 2000 tone pe teritoriul Comunei Greci; 

d) s-au executat lucrări de întreținere si reparații curente (activitate vara-iarna) pe întreaga rețea de 

drumuri județene de 630 km; 

e) s-au executat reparații drumuri județene (covorașe, asfaltari zonale) pe 25% din lungimea rețelei 

de drumuri județene; 

f) au fost depuse, si se afla in diferite stadia de evaluare, un număr de 11 aplicații de finanțare in 

cadrul apelurilor deschise in perioada de programare 2014-2020; 

g) s-a asigurat monitorizarea sustenabilității unui număr de 8 proiecte de investiții cu finanțare 

externa realizate in perioada 2012-2015.  

 

 

1.4.  Alte acțiuni coordonate de Consiliul Județean Tulcea 

Promovarea potențialului turistic al județului 

     În scopul promovării potențialului turistic al județului Tulcea,  Consiliul Județean Tulcea, 

prin compartimentul de specialitate, a participat în anul 2017 la o serie de evenimente specifice 

domeniului său de activitate, după cum urmează: 

 Târgul de Turism al României București, 16-19 februarie 2017, București 

 Târgul de Turism ITB Berlin, 8-12 martie 2017, (Berlin, Germania). 

 Participarea la a X-a ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanta 2017, desfășurat în 

perioada 10-12 martie 2017 

 Târgul de turism MAP Paris „Le monde a Paris“, Franţa, (8-12 martie 2017, Paris, Franța). 

 Master planul de investiţii în turism, organizat de Ministerul Turismului, în parteneriat cu 

Secretariatul General al Guvernului şi Comitetul pentru Turism din cadrul Organizaţiei de 

Cooperare şi Dezvoltare Economică - 15 mai 2017, Bucureşti 

 Participarea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalul antic Tomis în perioada 25-27 august 2017, 

Constanţa 

 Participarea la dezbaterea publică a proiectului pe tema Legii Turismului, dezbatere condusă de 

Ministrul Turismului, 25 septembrie 2017, Constanţa. 

 Participarea în perioada 1-3 noiembrie 2017 la „Şcoala de bune practici în turism“ (1-3 

noiembrie 2017, Constanța). 

 Participarea unui reprezentant al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea 

la Târgul de turism World Travel Market London, 6-8 noiembrie 2017, Londra, Anglia 

 Participarea la Târgul de  Turism al României, 16-19 noiembrie 2017, Bucureşti 

 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea a găzduit şi a participat, în 

data de 22 noiembrie 2017, la sesiunea de instruire Transdanube Perls (reţea pentru 

mobilitate sustenabilă de-a lungul Dunării) - Dezvoltarea capacităţii de management a 

mobilităţii sustenabile în Delta Dunării - Sediul CNIPT Tulcea - 22 noiembrie 2017. 

 

 

Sprijinirea cultelor religioase 

 Acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Tulcea pe anul 2017, conform Legii 

nr.350/2005, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Tulcea. 

      Suma totală alocată a fost de 142.500 lei. 

 

Promovarea minorităților etnice 

În cadrul procedurii de selectare a proiectelor organizațiilor non-guvernamentale organizată în 

baza  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, Consiliul Județean Tulcea a finanțat două proiecte ale Asociației 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

37 

 

 

Comunității Tinerilor Eleni din Tulcea, respectiv: „Etnic mobil. Eleni în Elada”, ediția a III-a, și „Pe 

urmele strămoșilor”, proiecte de natură să mențină vie legătura dintre etnicii greci din Tulcea și cei țara 

natală.  

Reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat, de asemenea, la invitația reprezentanților 

minorităților naționale, la toate evenimentele de marcă ale organizațiilor minorităților reprezentative.  

Consiliul Județean Tulcea a organizat în data de 18 decembrie 2017, Ziua Minorităților Naționale, 

manifestare artistică în cadrul căreia reprezentanții etniilor reprezentative din județ și-au arătat 

măiestria cu care păstrează tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Suma totala a proiectelor finanțate este de 59.530 lei. 

 

2.  Priorități pentru perioada următoare  

 

2.1. Proiecte ce vor fi finanțate din fonduri externe, în perioada de programare 2014-2020: 

1 Program de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

1.1 Managementul patrimoniului cultural de coasta – HERICOAST  

2 Program Operațional Comun România – Ucraina (cooperare transfrontalieră) 

2.1 
CLEAN RIVER (Stații de epurare și reabilitare rețele de canalizare – Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea) 

2.2 
Infrastructura de sănătate transfrontalieră (Reabilitare și modernizare stație centrală de 

sterilizare și sala de operație ortopedie - Spitalul Județean de Urgență Tulcea) 

3 
POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (drumuri județene situate în 

teritoriul non – ITI) 

3.1 
Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae 

Bălcescu 

3.2 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna 

4 
POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 (din alocarea financiară ITI 

Delta Dunării) 

4.1 Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsoanele Niculițel și Turda – Sarichioi 

4.2 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala –Babadag – Slava Rusă 

4.3 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus 

4.4 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina–Ceamurlia de Sus 

4.5 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche  

5 

POR 2014-2020 Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

5.1 
Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și conservarea Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară Tulcea 

5.2 Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea Punctului Muzeal „Casa Panaghia“ 

5.3 
Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului „Farul vechi 

Sulina”, județul Tulcea 

6 
POR 2014-2020 Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 
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6.1 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol 

6.2 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sarichioi 

6.3 Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sulina 

7 
POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

7.1 
Valorificarea patrimoniului arheologic și istoric nord-dobrogean prin eficientizarea energetică și 

reabilitarea Muzeului de Istorie și Arheologie  

7.2 
Reabilitarea şi eficientizarea energetică a clădirii Centrului Cultural „Jean Bart” şi a Școlii Populare 

de Artă Tulcea  

7.3 Eficientizarea energetică a Bibliotecii Județene „Panait Cerna”  

7.4 Eficientizarea energetică si modernizarea Școlii nr. 14, Tulcea  

7.5 Eficientizarea energetică a sălii de ședințe „Mihail Kogălniceanu”   

7.6 Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

7.7 Eficientizarea energetică a clădirii - Spital boli contagioase, Tulcea 

7.8 Eficientizarea energetică a imobilului situat în str. Gavrilov Corneliu, nr. 154, municipiul Tulcea 

7.9 Eficientizarea energetică și modernizare imobil – sediul Consiliului Județean Tulcea 

7.10 Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

8 
POR 2014-2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1   

(din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

8.1 Extindere Unitate de Primiri Urgențe(UPU) – Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

8.2 
Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatoriu – Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea 

8.3 
Reabilitare imobil secție exterioară UPU-SJUT – localitatea Babadag- centru de prima 

urgență 

    

C. Proiecte/obiective de investiții ce pot fi finanțate de la bugetul de stat: 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia - Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 15+725 

2. Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanta km 81+921- 

94+518 

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

16+502 

4. Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN22D- Turcoaia km 2+445 

5. Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN22D- Carcaliu km 1+732 

6. Modernizare podeț pe DJ 222F, Limita Județ Constanta- Dăeni- Ostrov- Peceneaga- Traian 

km 39+964 

 

 

III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. Bugetul Județului Tulcea 

 

Conform prevederilor art.104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, 

republicata, o atribuție importanta a președintelui consiliului județean este cea privind bugetul propriu 

al județului. 
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Prin direcția de specialitate, a fost fundamentat proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pe baza  

prevederilor Legii nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și a propunerilor 

direcțiilor si serviciilor din aparatul propriu si a instituțiilor subordonate,  care a fost supus aprobării 

conform prevederilor legale. Totodată s-a urmărit execuția bugetului, încasarea veniturilor si efectuarea 

cheltuielilor urmărind, în permanență, încadrarea in prevederile bugetare aprobate.  

In anul 2017, Consiliul Județean a avut ca atribuții si repartizarea  sumei de   20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% 

din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi județene, pe unități administrativ – teritoriale . In 

vederea  asigurării unei repartiții echilibrate, prin direcție s-au solicitat propuneri de investiții de la 

consiliile locale, au fost organizate consultări cu primarii din localitățile județului.   

Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli,  fundamentate 

si prezentate in anul 2017, au fost in număr de 40  inclusiv bugetul fondurilor nerambursabile, bugetele 

instituțiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Județean. 

Bugetul propriu al Județului Tulcea pe anul 2017 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a 

bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 32/31.03.2017 a Consiliului Județean Tulcea, fiind prevăzută 

suma  de 163. 590 mii lei la venituri şi 203.870 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Județean au fost aprobate de asemenea prin 

Hotărâri ale Consiliului Județean, respectiv H.C.J. nr. 33/ 31.03.2017 , nr. 34/ 31.03.2017 nr. 35/ 

31.03.2017 nr. 36/ 31.03.2017 nr. 37/ 31.03.2017. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea au fost aprobate prin 

H.C.J. nr. 38/ 31.03.2017 şi nr.39/ 31.03.2017. 

De asemenea au fost fundamentate si supuse aprobării un număr de 2 proiecte de hotărâri privind 

repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, fiind transmise către consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare localitate. 

In cursul anului, in funcție de unele necesitați privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate si supuse aprobării un număr de zece (10) dispoziții ale președintelui consiliului județean 

privind virări de credite in cadrul aceluiași capitol.  

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale şi a Legii nr. 

500/2002 privind finanțele publice, în lunile octombrie- decembrie 2017 s-a desfășurat acțiunea de 

întocmire a proiectului de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru perioada 2019-2021 pentru bugetul 

propriu al Consiliului Județean şi al instituțiilor subordonate. 

Pe parcursul anului 2017 s-au făcut intervenții la Guvernul României, Ministerul Finanțelor 

Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2017, de la bugetul de stat, pentru județul 

Tulcea, precum si la ministerele care gestionează programe naționale. 

La finele anului 2017, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor Publice privind 

închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 s-au întocmit conturi de execuție pentru: subvenții pentru 

drepturile persoanelor cu handicap; sume defalcate din TVA pentru învățământ special, personal 

neclerical, asistenţă socială, produse lactate şi de panificaţie, drumuri judeţene şi  serviciul de evidenţă 

a persoanelor, subvenţii pentru finantarea programelor naţionale de dezvoltare locală. 

Pentru anul 2017, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 225.775,00 mii lei 

(conform bugetului de venituri şi cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în valoare de 

194.498,84 mii lei. 

Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 22,52 %. 

Structura veniturilor proprii ale Consiliului 

Judeţean Tulcea este prezentată în tabelul 

următor:  Explicaţii 

Cod Prevederi 

2017 

Realizat 

2017 

% 

    realizat 

1 2 3 4 5=4/3 
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TOTAL VENITURI  1 225.775,00 194.498,84 86,15% 

VENITURI PROPRII  4802 44.224,00 43.793,91 99,03% 

Impozit pe profit de la agenţii economici 010201 51,00 76,10 149,22% 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 24.664,00 24.317,52 98,60% 

Sume alocate de consiliul jud. ptr. 

echilibrarea bug.locale 
       040204 10.797,00 10.796,98 100,00% 

Alte impozite pe venit,profit şi câştiguri din 

capital 
050250 200,00 9,80 4,90% 

Taxa asupra mijloacelor de transport pj 160202 350,00 284,56 81,30% 

Venituri din concesiuni şi inchirieri    A3000530 7.165,00 7.226,70 100,86% 

Contribuţia lunară a părinţilor pentru 

întreţinerea minorilor 
33.02.27 12,00 14,41 120,08% 

Venituri din amenzi şi alte sancţ.aplicate 

potrivit disp.legale 
A350102 2,00 3,39 169,50% 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 350550   46,90   

Alte venituri 360250 983,00 1.017,35 103,49% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

institutiilor publice (maculatură, fier vechi) 
390201   0,20   

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 
                 

3702 
6,00 6,00   

Donații și sponsorizări 370201 6,00 6,00   

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370203 -3.341,50 -12.609,79 377,37% 

Vărsăminte din secţiunea de dezvoltare 370204 3.341,50 12.609,79 377,37% 

SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA  

ADAUGATÃ 
1102 97.767,00 97.239,83 99,46% 

Sume def.din tva ptr. finanţ. chelt.desc.la 

nivelul jud. 
110201 51.727,00 51.512,78 99,59% 

Sume def.din tva pentru drumuri judeţene 110205 9.502,00 9.189,05 96,71% 

Sume def.din tva pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
110206 36.538,00 36.538,00 100,00% 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 16 42.641,00 19.591,79 45,95% 

Sume primite în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată  cf. HCJ nr. 

9/2014 

400216 42.641,00 19.591,79 45,95% 

SUBVENŢII  17 40.847,00 32.811,75 80,33% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor 

cu handicap 
42.02.21 32.568,00 32.492,33 99,77% 

  A 42.69 8.205,00 246,07 3,00% 

Finanţarea programelor naţionale de 

dezvoltare locală 
42.02.65 74,00 73,35 99,12% 

SUMEPRIMITE DE LA UE 4802 290,00 1.055,56 363,99% 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anul curent 
A 48.01.01 

290 
15,00   
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Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anii anteriori 
A 48.01.02 

  
419,48   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anul curent 
A 48.03.01 

  
3,13   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în 

anii anteriori 
A 48.03.02 

  503,2 
  

Proiect HERICOAST A 48.15.02   114,75   

 

Din totalul de 8.679,41  mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport pj, Venituri din concesiuni şi inchirieri, Venituri din amenzi şi alte sancţ. 

aplicate potrivit disp. legale, Alte amenzi, penalităţi şi confiscări, Alte venituri, Venituri din 

valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice,  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 

dom.privat), veniturile din concesiuni şi închirieri reprezintă 84 %. 

Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi agricole sunt 

clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, şi anume: 

a) - contracte aflate în derulare la data de 31.12.2017; 

b) - contracte reziliate până la data de 31.12.2017. 

Astfel, la data de 31.12.2017 se află în derulare 111 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanţe la plata redevenţei curente (faţă de termenul scadent stabilit conform contractelor de 

concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.642,07 mii lei 

(majorări calculate până la data de 31.12.2017).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2017, în sumă de 1.238,97 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 315,34 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura 

insolvenţei.  

Totalul încasărilor aferente anului 2017, conform contractelor de concesiune, este de 7.218,70 mii 

lei, din care 569,90 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor și au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispozițiile în 

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2017, s-a urmărit emiterea facturilor şi încasarea acestora pentru redevenţele 

scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere şi pentru tarifele privind 

depăşirea limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care circulă 

pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. 

Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2017 suma de 175,13 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor judeţene. 

În cursul anului 2017, au fost elaborate proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

- Proiect de hotarare privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole;  

 - Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului 

Tulcea şi ale instituţiilor publice subordonate şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” 

Tulcea, pentru anul 2017; 

În vederea implementării programelor de încurajare a consumului de fructe în şcoli (OUG nr. 

24/2010) şi de furnizare a produselor de panificaţie şi lactate elevilor din instituţiile şcolare (OUG nr. 

96/2002), la nivelul Judeţului Tulcea, s-au întocmit următoarele documente: 

- Documente privind demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor având ca 

obiect furnizarea, distribuţia merelor şi a produselor de panificaţie şi lactate;  

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de mere în cadrul 

programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. 

- Desfăşurătorul instituţiilor de învăţământ ai căror elevi au beneficiat de produse lactate în cadrul 

programului privind distribuţia produselor lactate pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat 
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şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 

ore. 

În vederea desfăşurării în condiţii optime a programelor, s-au efectuat verificări în unităţile de 

învăţământ din judeţ, pentru respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi caracteristicile 

generale din Ordinul ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 85/2010. 

- „Cererea pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar” către APIA – Centrul Judeţean 

Tulcea, pentru ambele programe (lapte; măr); 

- Verificarea situaţiilor lunare depuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea acordării 

vizei „bun de plată” pentru facturarea sumelor aferente programelor; 

- verificarea documentele justificative privind cheltuielile raportate în cadrul contractelor  de  

finanțare nerambursabilă alocate din bugetul Județului Tulcea. 

 

La cheltuieli , execuția pe anul 2017, este in suma de 191.871 mii lei, fata de prevederi de 280.235 

mii lei, in procent  de  98.7 %, fata de execuția  la veniturilor . La sfârșitul anului exercițiul financiar s-

a  încheiat cu excedent, care se reflecta in excedentul anului precedent, reprezentând sumele primite din 

rambursări pentru proiectele cu finanțare nerambursabila si din venituri proprii. 

 

A. Bugetul propriu- execuția  la cheltuieli - pe capitole se prezinta după cum urmează: 

1.Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 29.431 mii  lei, iar    

plățile efectuate au fost în suma  de 19.269 mii lei; cu o pondere in total cheltuieli de 10.10 %. 

2.Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevăzute 1.322 mii lei, 

execuție 1.264 mii lei. 

3.Tranzactii privind datoria publica –cod 55.02-fata de 1.853 mii lei prevederi  bugetare, execuție 

515 mii lei (economiile se justifica prin faptul ca dobânzile practicate de bănci au scăzut în cursul 

anului); pondere in total cheltuieli 0.3 %. 

4.Apărare națională –cod 60.02-Centrele Militare județene-prevedere 585 mii lei, execuție 415 mii 

lei. 

5.Protectie civila –cod 61.02.05- I.J.S.U. si ATOP  - prevedere 488 mii lei, execuție 433 mii lei; 

6.Învăţământ – cod 65.02.- creditele prevăzute au fost în sumă de 11.122 mii lei, iar plățile efectuate 

în sumă de 10.717 mii lei, cu o pondere in total cheltuieli de 5.60%.  

7. Sănătate –cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 10.987 mii lei, iar plățile 

efectuate sunt în sumă de 5.461 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investiții la Spitalul 

Județean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Județul Tulcea. 

8. Cultura – cod. 67.02-creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 18.157 mii lei şi plățile 

efectuate în sumă de 15.515 mii lei.  

9. Asistenta socială –cod 68.02- creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 84.207 mii lei şi 

plăţi efectuate în sumă de 83.652 mii lei, cu pondere in total cheltuieli de 43.6 %. 

10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02-creditele bugetare au fost prevăzute în sumă 

de 1.602  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 707 mii lei. 

11. Protecţia mediului – 74.02 colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 28.777 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 25.511 mii lei, 13.3% pondere in total 

cheltuieli. 

12. Acţiuni generale economice – 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare regională – 

credite bugetare prevăzute 16.343 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.065 mii lei, pondere in total 

cheltuieli 1.08%. 

13. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 credite bugetare prevăzute 300 mii lei 

şi s-au efectuat plăti în sumă de 0 mii lei. 

14.Transporturi- 84.02 credite bugetare prevăzute 72.947  mii lei, plăti efectuate in suma de 25.359 

mii lei, pondere in total cheltuieli 13.3 %. 

15.Alte acțiuni economice/ turism - 87.02 credite bugetare prevăzute 2.115 mii lei, plăți efectuate -

988 mii lei, pondere in total cheltuieli 0.51%. 
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B. Bugetul  instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean - finanțate din subvenții si 

venituri proprii: 

1. Spitalul Județean de Urgenta Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2017 – 133.367 mii 

lei, execuție 108.322 mii lei, veniturile totale s-au realizat in procent de 95.3 %; 

2.Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate- 5.611mii lei, execuție 5.366 mii 

lei, veniturile proprii s-au realizat in procent de 95.7 %; 

3.Centrul Cultural Jean Bart – credite 2017  aprobate 2.888 mii lei, execuție 2.448 mii lei, venituri 

totale fiind realizate in procent de 84.8 %; 

4.Biblioteca Județeană „Panait Cerna”- credite 1.890 mii lei , execuție 1.767 mii lei, veniturile 

proprii fiind realizate in procent de 114.28 %; 

5. Direcția Generală de Asistenta Socială şi Protecția Copilului Tulcea- credite 2017 suma de 1.905 

mii lei, execuție 1.330 mii lei, veniturile proprii fiind realizate in procent de 100.21 %; 

Pentru împrumuturile contractate de instituția noastră cu B.C.R. S.A. Tulcea şi cu C.E.C. Bank 

Tulcea pentru cele doua contracte, cât şi pentru împrumutul garantat de Consiliul Județean Tulcea în 

favoarea Aeroportului Delta Dunării Tulcea, lunar, în conformitate cu prevederile legale, s-au transmis 

Ministerului de Finanțe- Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică situațiile privind 

împrumuturile  interne/ externe contractate direct, fără garanția statului, sau garantate de autoritatea 

administrației publice locale. Menționăm ca in anul curent s-a finalizat rambursarea  împrumutului 

conform contractului nr.60/8707/29.05.2007 încheiat intre Regia Autonoma Aeroportul Tulcea R.A. cu 

BCR SA Tulcea.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu (cheltuieli efective de capital şi proiecte 

cu finanțare externă nerambursabilă postaderare) au fost în sumă de 26.036,50 mii lei si respectiv 

25.729 mii lei în anul 2017. 

Conform atribuțiilor direcției, în anul 2017 s-au întocmit Situații financiare conform prevederilor 

locale pentru bugetul propriu, si pentru un număr de 8 instituții  (partea de bilanț şi anexe), Raportul 

(partea de explicații a soldurilor înregistrate în conturi la data raportării), anexe aferente. 

S-a întocmit proiectul de hotărâre, raportul şi  anexele  pentru aprobarea contului de execuție 

bugetară a anului 2016. 

A fost asigurată evidenta contabilă patrimonială şi financiară a Consiliului Județean Tulcea, 

respectiv execuția bugetară a cheltuielilor, dar şi a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de 

execuție bugetară, a balanței de verificare şi a celorlalte documente contabile specifice.  

Au fost întocmite şi transmise către Autoritățile de management cereri de plata si  de rambursare 

pentru  proiectul finanțat din fonduri structurale “Sistemul de management integrat al deșeurilor” SMIS 

2014+101628, Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului cultural de coasta”, “Modernizare 

infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” SMIS 118122 si “Modernizare 

infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu” SMIS 118120. 

S-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea , ordonanțarea si plata  cheltuielilor 

publice, conform bugetului aprobat, iar prin acordarea ”vizei de control financiar preventiv” de către 

personalul împuternicit pentru aceasta, s-a urmărit respectarea legalității, regularității si încadrarea in 

sumele prevăzute  pe capitole, titluri si aliniate  de categorii de cheltuieli. 

S-a organizat operațiunea de inventariere  generală anuală a patrimoniului şi s-a coordonat  

desfășurarea acesteia. 

Pe tot parcursul anului prioritate a fost  cunoașterea şi aplicarea Normelor metodologice, instrucțiuni 

elaborate de M.F.P. în domeniul bugetar, financiar şi contabil, a legislației care a avut implicații în 

activitatea noastră. 

A fost asigurată evidenta contabilă patrimonială şi financiară pentru fiecare proiect cu finanțare 

nerambursabilă derulat de Consiliului Județean Tulcea, respectiv execuția bugetară a cheltuielilor, dar 

şi a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuție bugetară, a balanței de verificare şi a 

celorlalte documente contabile specifice. 
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De asemenea, au fost  analizate  şi fundamentate acțiunile social – culturale finanțate din bugetul 

Consiliului Județean; s-a colaborat cu alte servicii pentru  fundamentarea Ghidului Solicitantului, 

pentru finanțarea nerambursabilă a unor acțiuni sportive, conform Legii 350/2005.  

 

2. Informații privind procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări 

și servicii 
 

 Achizițiile directe finalizate fie prin comandă, fie prin încheierea unui contract in perioada 01 

ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 au fost in număr de 520, după cum urmează: 

- Online din catalogul electronic disponibil in SEAP: 

  225   pentru furnizare de produse 

  246   pentru prestare servicii 

 6   pentru execuție lucrări 

 

- Offline: 

 16  pentru furnizare de produse 

 25  pentru prestare servicii 

  2   pentru execuție lucrări 

 

 Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții este după cum urmează: 

- pentru o cumpărare directa: 5 zile lucrătoare 

- pentru o cerere de oferte/procedura simplificata in SEAP: 4 luni 

- pentru o licitație deschisa in SEAP: 5 luni. 

 In anul 2017 au fost depuse  4  contestații la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor.  

 In anul 2017  au fost anulate cinci  proceduri de atribuire. 

 

Lista cu contractele încheiate in perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017: 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

1.  Execuție de lucrări tehnico-edilitare 

aferente construcției de locuințe pentru 

tineri, destinate închirierii, specialiști in 

domeniu sănătății, situate in municipiul 

Tulcea, str. Spitalului nr. 46, sc A,B 

 

498.311,15 

 

Procedura 

simplificata 

 

 

SC KONSTANT 

GROUP SRL 

2.  Furnizarea si distribuția merelor in scoli 

pentru preșcolari, elevii clasei pregătitoare 

si claselor I_VIII din învățământul de stat 

si privat in anul școlar 2016-2017 

329.150,12 Licitație 

deschisă   

SC DELTALACT 

SA 

3.  Lucrări de întreținere multianuala vara a 

rețelei de drumuri județene din județul 

Tulcea, zona Est, pentru perioada 

03.04.2017 – 31.12.2019 

18.414.304,60  Licitație 

deschisă   

SC MEGA EDIL 

SRL 

4.  Achiziția de echipamente de colectare si 

transport aferente Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor in 

județul Tulcea finanțat prin POIM 2014-

2020 

LOT 1 - Achiziția de echipamente de 

colectare aferente Sistemului de 

10.081.667,00 Licitație 

deschisă   

SC IRIDEX 

GROUP-PLASTIC 

SRL 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

Management Integrat al Deșeurilor in 

județul Tulcea 

5.  Achiziția de echipamente de colectare si 

transport aferente Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor in 

județul Tulcea finanțat prin POIM 2014-

2020 

LOT 2 - Achiziția de echipamente de 

transport aferente Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor in 

județul Tulcea 

8.791.700,00 Licitație 

deschisă   

SC GRADINARIU 

IMPORT EXPORT 

SRL 

6.  Furnizarea si distribuția produselor de 

panificație pentru elevii din învățământul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii preșcolari din 

grădinițele de stat si private cu program 

normal de 4 ore”  din județul Tulcea, în 

anul școlar 2017-2018 

1.188.089,27 

 

 

 

 

 

Licitație 

deschisă 

SC CRISTIAN 

IMPEX SRL  

7.  Furnizarea si distribuția produselor lactate 

pentru elevii din învățământul primar si 

gimnazial de stat si privat, precum si 

pentru copiii preșcolari din grădinițele de 

stat si private cu program normal de 4 ore 

” din județul Tulcea pentru an școlar 

2017-2018 

2.051.087,36 Licitație 

deschisă 

SC DELTALACT 

SA     

8.  Servicii de mentenanța si asistenta tehnica 

necesare pentru aplicațiile realizate prin 

proiectul ""SIERA 2 Implementarea la 

nivelul județului Tulcea a sistemului 

informatic integrat Registrul Agricol 

Electronic " 

164.700,00 Procedura 

simplificata 

S.C. 

INTEGRISOFT 

SOLUTIONS 

S.R.L. 

9.  Servicii de curățenie la sediul 

administrativ al Consiliului Județean 

Tulcea, Centrul de Informare pentru 

Finanțări Europene si Naționale, Centrul 

National de Informare si promovare 

turistica si Sala Polivalenta Tulcea 

208.364,56 Procedura 

simplificata 

SC CIP AVANTAJ 

SRL 

10.  Furnizare combustibil (motorina euro 5, 

sau echivalent) sub forma de Bonuri 

Valorice Carburanți si combustibil lichid 

neaccizat (motorina euro 5 si benzina fără 

plumb CO95, sau echivalent), pentru 

autoturismele si navele aflate in dotarea 

Consiliului Județean 

207.614,32     Licitație 

deschisă 

SC ROMPETROL 

DOWNSTREAM 

SRL                                                

11.  Furnizare combustibil (motorina euro 5, 

sau echivalent) sub forma de Bonuri 

Valorice Carburanți si combustibil lichid 

neaccizat (motorina euro 5 si benzina fără 

plumb CO95, sau echivalent), pentru 

autoturismele si navele aflate in dotarea 

Consiliului Județean 

46.200,00 Licitație 

deschisă 

KASANDRA 

IMPEX SRL 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

46 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

12.  Lucrări de întreținere multianuala vara a 

rețelei de drumuri județene din județul 

Tulcea, zona Vest, pentru perioada 

1.07.2017 – 1.07.2020 

16.332.483,66 Licitație 

deschisă 

OMEGA 

EDILITARE SRL 

13.  Servicii de proiectare faza Documentație 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

pentru proiectul ,,Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Tulcea – Chilia Veche” 

465.000,00 Licitație 

deschisă 

Best Consulting & 

Design SRL 

14.  Servicii de deszăpezire pe timp de iarna 

pe rețeaua de drumuri județene zona Vest 

din Județul Tulcea în perioada 15.11.2017 

– 15.03.2020 

6.050.414,75 Licitație 

deschisă 

TIB CONS SRL 

15.  Servicii de deszăpezire pe timp de iarna 

pe rețeaua de drumuri județene zona Est 

din Județul Tulcea în perioada 15.11.2017 

– 15.03.2020 

 6319795.48 Licitație 

deschisă 

MEGA EDIL 

S.R.L. 

16.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Actualizare expertiza tehnica pentru 

obiectivul Secția de Psihiatrie-imobil al 

Spitalului Județean de Urgenta Tulcea" 

3.000,00 Cumpărare 

directă 

SC STRUCTURA 

SRL TULCEA 

17.  Servicii de supraveghere si verificare 

tehnica in utilizare a instalațiilor din 

domeniul ISCIR-operator RSVTI pentru 

centrala termica a Salii Polivalente Tulcea 

2.400,00 Cumpărare 

directă 

SC BONEXPERT 

SRL BRAILA 

18.  Servicii de întocmire a documentațiilor 

cadastrale in vederea înscrierii in Cartea 

Funciara a drumurilor de exploatare de pe 

terenurile ocupate de amenajările agricole 

Sireasa, Pardina, Tătaru, Carasuhat si 

Dunavăț-Murighiol, aparținând 

domeniului public al județului Tulcea 

25.000,00 Cumpărare 

directă 

SC TOPO 

CONSULT SRL 

19.  Prestare activități de colectare selectiva, 

transport, depozitare si procesare a 

deșeurilor municipale si asimilate celor 

municipale pe anul 2017 

15.810,38 Cumpărare 

directă 

SERVICII 

PUBLICE SA 

20.  Servicii de publicare, promovare, 

diseminare - digitalizarea obiectivului de 

patrimoniu Farul Comisiei Europene a 

Dunării (Farul vechi Sulina) in cadrul 

proiectului "Managementul patrimoniului 

cultural de coasta" - HERICOAST 

11.000,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC ALTFACTOR 

SRL 

21.  Servicii de comunicații broadband de tip 

VPN 

 

65.125,44 Cumpărare 

directă 

VODAFONE 

ROMANIA S.A. 

22.  Servicii de supraveghere tehnica pentru 

contractul de lucrări nr.13/06.02.2017 - 

lucrări tehnico-edilitare aferente 

construcției de locuințe pat tineri, 

destinate închirierii, specialiști din 

domeniul sănătății 

16.990,00 Cumpărare 

directă 

PF MORUZU 

CATALIN 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

47 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

23.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Audit energetic pentru obiectivul Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea" 

47.880,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

24.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Audit energetic al clădirii Spital TBC 

Tulcea" 

5.056,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

25.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Expertiza tehnica si studiu geotehnic in 

vederea inițierii proiectului: Eficienta 

energetica pentru Spitalul Județean de 

Urgenta Tulcea" 

82.790,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

26.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Expertiza tehnica si studiu geotehnic in 

vederea inițierii proiectului: Eficienta 

energetica a clădirii Spital TBC Tulcea" 

8.744,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

27.  Servicii de intabulare imobil si teren 

aferent Muzeului de Etnografie si Arta 

populara Tulcea 

1.000,00 Cumpărare 

directă 

SC GEO-TOPO 

SRL 

28.  Servicii de cadastru si intabulare a 

sectorului din DJ222N, aflat in 

intravilanul municipiului Tulcea compus 

din străzile Viticultorilor, Orizontului si 

Bacului, pentru promovarea investiției 

"Modernizare infrastructura transport 

regional pe traseul Tulcea - Chilia Veche" 

5.443,50 Cumpărare 

directă 

SC TOPO SISTEM 

SRL 

29.  Servicii pentru întocmirea documentației 

Expertiza tehnica si studiu geotehnic in 

vederea inițierii proiectului 

"Eficientizarea energetica a clădirii Spital 

Boli Contagioase Tulcea" 

8.400,00 Cumpărare 

directă 

SC STRUCTURA 

SRL TULCEA 

30.  Lucrări pentru obiectivul "Alimentare cu 

energie electrica a obiectivului: Locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, 

specialiști din domeniul sănătății" 

75.546,50 

 

Cumpărare 

directă 

SC BACIU SRL 

31.  Servicii de actualizare a Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I.), de întocmire a analizei cost-

beneficiu si studiu hidrologic la 

obiectivul: "Reabilitare DJ222A, Horia-

Hamcearca-Nifon, km 0+000-16+000" 

69.900,00 Cumpărare 

directă 

SC EUROCERAD 

INTERNATIONA

L SRL 

32.  Servicii de diseminare evenimente 

(conferința de presa) in cadrul proiectului 

"Managementul patrimoniului cultural de 

coasta" - HERICOAST 

3.130,44 

 

Cumpărare 

directă 

SC COMPLEX 

DELTA SRL 

33.  Servicii de efectuare a analizei de risc la 

obiectivele din patrimoniul Consiliului 

Județean Tulcea 

750,00 Cumpărare 

directă 

SC STASFORM 

CONSULT SRL 

34.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Audit energetic al clădirii (inclusiv 

studiu de performanta energetica) - Spital 

Boli Contagioase Tulcea" 

5.040,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 
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35.  Serviciul de acces internet pentru 

conexiune fixa broadband pentru proiectul 

IT SIERA 2 - Implementarea la nivelul 

CJT a Sistemului Informatic Integrat 

Registrul Agricol Electronic 

5.805,00 Cumpărare 

directă 

SC DUNA-FIT 

SRL 

36.  Servicii de supraveghere tehnica a 

lucrărilor de alimentare cu energie 

electrica a obiectivului - Locuințe pentru 

tineri, destinate închirierii, specialiști din 

domeniul sănătății 

2.400,00 Cumpărare 

directă 

SC ANASTASIA 

PROIECT SRL 

37.  Servicii de proiectare "Documentație 

pentru obținerea autorizației de Securitate 

la incendiu pentru obiectivul Sediul 

Consiliului Județean Tulcea" 

4.322,40 Cumpărare 

directă 

PFA TIMOFTE M. 

VALENTIN 

38.  Servicii pentru elaborarea Planului de 

marketing in vederea depunerii spre 

finanțare a proiectului "Valorificarea 

patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

prin restaurarea si modernizarea Muzeului 

Etnografic  si Arta Populara Tulcea" 

12.000,00 Cumpărare 

directă 

SC GAMPLAN 

VISION SRL 

39.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI), la obiectivul: 

"Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus - 

Sarighiol de Deal - Limita județ 

Constanta, km 81+921-94+518", conform 

specificațiilor din anexa 1 la caietul de 

sarcini nr.4440/11.04.2017 

74.970,00 Cumpărare 

directă 

SC JUST 

ARCHITECTURA

L SRL 

40.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI), la obiectivul: 

"Modernizare podeț pe DJ222F Limita 

Județ Constanta – Dăeni – Ostrov – 

Peceneaga - Traian, km 39+964 , conform 

specificațiilor din anexa 1 la caietul de 

sarcini nr.4437/11.04.2017 

30.000,00 Cumpărare 

directă 

SC JUST 

ARCHITECTURA

L SRL 

41.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI), la obiectivul: 

"Modernizare pod pe DJ222H, intersecție 

DN22D-Turcoaia, km 2+445" , conform 

specificațiilor din anexa 1 la caietul de 

sarcini nr.4428/11.04.2017 

30.000,00 Cumpărare 

directă 

SC JUST 

ARCHITECTURA

L SRL 

42.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI), la obiectivul: 

"Modernizare podeț pe DJ222L, 

intersecție DN22D-Carcaliu, km 1+732" , 

conform specificațiilor din anexa 1 la 

caietul de sarcini nr.4434/11.04.2017 

17.000,00 Cumpărare 

directă 

SC TIB CONS 

SRL 

43.  Servicii de proiectare - faza: 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

42.000,00 Cumpărare 

directă 

SC GAMPLAN 

VISION SRL 
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Intervenții (DALI), la obiectivul: 

"Modernizare poduri, podețe pe DJ222G, 

Dăeni - Făgărașu  Nou, pe Tronsonul Km 

12+000-km 16+502" , conform 

specificațiilor din anexa 1 la caietul de 

sarcini nr.4434/11.04.2017 

44.  Servicii de transmisie TV integrala in 

direct a ședințelor plenului Consiliului 

Județean Tulcea 

40.336,08 Cumpărare 

directă 

SC AGORA 

MEDIA SRL 

45.  Servicii  pentru elaborare a Analizei si 

previziunii financiare - Machete 

financiare 5.1 ITI, inclusiv model de 

calcul proiecte generatoare de venit - 

metoda "funding gap" in vederea 

depunerii spre finanțare a proiectului 

"Valorificarea patrimoniului etnografic 

nord-dobrogean prin restaurarea si 

modernizarea Muzeului Etnografic si Arta 

Populara Tulcea"  

12.000,00 Cumpărare 

directă 

SC GALF 

CONAUDIT SRL 

46.  Servicii de verificare cerința de calitate Af 

al studiului geotehnic pentru proiectul 

"Valorificarea patrimoniului etnografic 

nord-dobrogean prin restaurarea si 

modernizarea Muzeului de Etnografie si 

Arta Populara Tulcea" 

400,00 Cumpărare 

directă 

SC GEOPROIECT 

SRL 

47.  Servicii de verificare cerința de calitate Af 

al studiului geotehnic pentru proiectul 

"Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea si conservarea punctului 

muzeal Casa Panaghia" 

400,00 Cumpărare 

directă 

SC GEOPROIECT 

SRL 

48.  Servicii de vulcanizare  a autoturismelor 

din dotarea parcului auto propriu din 

cadrul Consiliului Județean Tulcea, 

parcului auto ISU, CMJ si STPS 

8.532,00 Cumpărare 

directă 

SC SANIMAR 

SRL 

49.  Furnizarea de diverse materiale 

funcționale (articole pentru instalații 

sanitare, articole feronerie, vopsele, 

materiale electrice etc) pentru 12 luni 

22.673,08 

 

Cumpărare 

directă 

SC VALCIU&CO 

SNC 

50.  Servicii de medicina a muncii pentru 120 

de  salariați din cadrul Consiliului 

Județean Tulcea 

9.963,00 Cumpărare 

directă 

SC ROMEDIS 

LAB SRL 

51.  Servicii de igienizare si spălare  a 

autoturismelor din dotarea parcului auto 

propriu din cadrul Consiliului Județean 

Tulcea, parcului auto ISU, CMJ si STPS  

23.040,00 Cumpărare 

directă 

SC RECIF SRL 

52.  Furnizare produse de protocol pentru 

Consiliul Județean Tulcea 

29.812,40 

 

Cumpărare 

directă 

SC LIDAS SRL 

53.  Servicii aferente produsului SINTACT 

si/sau IDREPT NR 00053530 

44.850,00 Cumpărare 

directă 

SC WOLTERS 

KLUWERROMAN

IA 

54.  Servicii de supraveghere arheologica si 1.990,00 Cumpărare ICEM TULCEA 
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redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Niculițel – Turda - 

Sarichioi" 

directă 

55.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Baia-Ceamurlia de 

Sus" 

2.290,00 Cumpărare 

directă 

ICEM TULCEA 

56.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Enisala – Babadag - 

Slava Rusa" 

1.840,00 Cumpărare 

directă 

ICEM TULCEA 

57.  Lucrări de reparații prin refacerea 

hidroizolației bituminoase la acoperișul 

imobilului Sala Polivalenta Tulcea 

12.690,00 Cumpărare 

directă 

SC PRACTIC 

EUROINSTAL 

SRL 

58.  Lucrări "Sistem de supraveghere video si 

intervenție rapida pentru intervențiile 

SMID" locațiile Isaccea si Macin închise 

prin proiectul Sistem de management 

integrat de deșeuri județul Tulcea 

74.000,00 Cumpărare 

directă 

SC PIC SOFT SRL 

59.  Serviciul de acces internet pentru 

conexiune fixa broadband banda garantata 

de 50 mbps pentru asigurarea conexiunii 

de internet la sediul central al Consiliului 

Județean Tulcea 

11.556,00 Cumpărare 

directă 

SC DUNA-FIT 

SRL 

60.  Servicii de asigurare anuala facultativa 

(CASCO) a mijloacelor de transport auto 

din parcul Consiliului Județean Tulcea si a 

serviciilor de asigurare obligatorie de 

răspundere civila (RCA) a mijloacelor de 

transport auto si navale din parcul 

Consiliului Județean Tulcea 

57.769,98  Cumpărare 

directă 

SC ASIGURAREA 

ROMANEASCA - 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE 

GROUP S.A 

61.  Furnizare hârtie si carton pentru 

imprimante si copiatoare aflate in dotarea 

Consiliului Județean Tulcea, CMJ Tulcea, 

ISU "Delta" Tulcea si Structura 

Teritorială pentru  Probleme Speciale 

Județul Tulcea 

69.434,23 

 

Cumpărare 

directă 

SC CRALY 

BIROTICA SRL 

62.  Servicii de expertiza tehnica in vederea 

stabilirii consumului de combustibil 

pentru autoturismul Dacia Logan din 

cadrul ISU "Delta" al județului Tulcea 

800,00 

 

Cumpărare 

directă 

PFA DRAGHICI 

MIRCEA-

ALEXANDRU-

EXPERT TEHNIC 

JUDICIAR 

63.  Furnizare rechizite si produse papetărie 

necesare desfășurării activității 

Consiliului Județean Tulcea, CMJTulcea, 

89.877,17 

 

Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA PRO 

DINAMIS 
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ISU "Delta" Tulcea si Structura 

Teritorială pentru  Probleme Speciale 

Județul Tulcea 

64.  Servicii de elaborare a Studiului de 

fezabilitate necesar inițierii procedurilor 

de aplicare pentru Proiectul "Baza de 

turism sportiv Tulcea in incinta Centrului 

de Informare Europa" 

34.500,00 Cumpărare 

directă 

SC OPTIM 

PROIECT SRL 

65.  Servicii de certificare a semnăturii 

electronice - kit pentru semnătura 

electronica 

165,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

66.  Servicii de conexiune internet pentru 

proiectul "Implementarea la nivelul 

județului Tulcea a sistemelor integrate de 

e-tax, e-payments si e-guvernare precum 

si a asigurării conexiunilor la broadband" 

7.608,55 Cumpărare 

directă 

SC VODAFONE 

ROMANIA 

67.  Furnizarea si montarea unui aparat tip 

transponder pentru monitorizarea navelor 

tip "AIS - Trak A100" la NAIADA 

8.190,00 Cumpărare 

directă 

SC ZENIT SRL 

68.  Servicii de PUBLICARE, promovare, 

diseminare - film bune practici, in cadrul 

proiectului: "Managementul patrimoniului 

cultural de coasta" - HERICOAST 

7.656,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC UPSTAGE 

MEDIA SRL 

69.  Servicii de certificare - certificat digital 

calificat 

95,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

70.  Servicii de întreținere si reparații pentru 

copiatoare si fax-uri si furnizare a pieselor 

de schimb pentru copiatoare in cadrul 

Consiliului Județean Tulcea, 

C.M.J.Tulcea, I.S.U. "Delta" al jud. 

Tulcea, C.N.I.P.T. si S.T.P.S. Tulcea, 

pentru 12 luni. 

80.378,00 Cumpărare 

directă 

SC BIROTICA 

SERVICE SRL 

71.  Servicii de consultanta pentru elaborarea 

Cererii de finanțare, Planului de 

marketing, Analizei si previziunii 

financiare 5.1 ITI, inclusiv model de 

calcul proiecte generatoare de venit - 

metoda "funding gap" in vederea 

depunerii spre finanțare a proiectului: 

"Promovarea valorilor culturale prin  

restaurarea si conservarea punctului 

muzeal Casa Panaghia - Babadag" in 

cadrul POR 2014-2020, axa prioritare 5, 

prioritatea de investiții 5.1 - ITI DD 

25.000,00 Cumpărare 

directă 

SC SPES 

CONSULTING 

SRL 

72.  Furnizare consumabile pentru imprimante, 

multifuncționale, copiatoare si faxuri 

127.968,80 

 

Cumpărare 

directă 

SC RUXMAR 

OFFICE SRL 

73.  Servicii de actualizare a documentației 

tehnice cadastrale pentru  DJ222M, 

intersecție DN22E-Grindu 

1.000,00 Cumpărare 

directă 

SC PRIMUL 

MERIDIAN SRL 

74.  Furnizare piese de schimb pentru 

calculatoare si laptopuri pentru CJT, CMJ, 

40.548,00 Cumpărare 

directă 

SC DUNA-FIT 

SRL 
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ISU pentru 12 luni 

75.  Lucrări de reparații prin refacerea 

hidroizolației bituminoase la acoperișul 

blocului nr.16, sc C, municipiul Tulcea, 

str. Podgoriilor nr.26 

21.000,00 Cumpărare 

directă 

SC PRACTIC 

EUROINSTAL 

SRL 

76.  Servicii de informare a cetățenilor cu 

privire la activitatea Consiliului Județean 

Tulcea prin intermediul postului de radio 

local RADIO DELTA 

11.670,00 Cumpărare 

directă 

SC MEDIASET 

INTERNATIONA

L SRL 

77.  Servicii de certificare a semnăturii 

electronice - kit pentru semnătura 

electronica 

165,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

78.  Servicii de informare a cetățenilor cu 

privire la activitatea Consiliului Județean 

Tulcea prin intermediul ziarului local 

"Obiectiv" 

24.000,00 Cumpărare 

directă 

SC MEGA 

GROUP SRL 

79.  Servicii de informare a cetățenilor cu 

privire la activitatea Consiliului  Județean 

Tulcea prin intermediul ziarului local 

"Delta" 

24.000,00 Cumpărare 

directă 

SC DELTA SA 

80.  Servicii de reînnoire a certificatului 

digital, utilizator Dumitru Mergeani 

95,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

81.  Servicii de întocmire a documentațiilor 

cadastrale in  Cartea Funciara a digurilor 

care aparțin amenajărilor agricole Sireasa, 

Pardina, Tataru, Carasuhat si Dunavat - 

Murighiol 

19.848,50 Cumpărare 

directă 

SC TOPO 

CONSULT SRL 

82.  Serviciu de inserat a unui spațiu publicitar 

in cadrul hărții "Delta Dunării" reeditata 

4.500,00 Cumpărare 

directă 

SC 

SCHUBERT&FRA

NZKE SRL 

83.  Furnizare si instalare program informatic 

specific activității financiar contabile si de 

venituri din cadrul Consiliului Județean 

Tulcea 

40.000,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC ADI-COM SRL 

84.  Lucrări de igienizare, reparații grupuri 

sanitare si acoperiș, recompartimentare 

birouri Consiliul Județean Tulcea 

26.000,00 Cumpărare 

directă 

SC RAMALI 

CONSTRUCT SRL 

85.  Lucrări de reparații la acoperișul 

Centrului Militar Tulcea 

33.211,20 Cumpărare 

directă 

SC RAMALI 

CONSTRUCT SRL 

86.  Servicii de asistenta software si hardware 

pentru sistemele informatice, imprimante 

si copiatoare aflate in dotarea Centrului 

Militar Tulcea pe o perioada de 6 luni, 

respectiv pana la data de 31.12.2017 

5.040,00 Cumpărare 

directă 

SC RUXMAR 

OFFICE SRL 

87.  Servicii pentru verificarea si repunerea in 

funcțiune a conexiunilor din cadrul 

primăriilor partenere si interconectarea 

rețelelor locale la rețeaua VPN a 

proiectului "Implementarea la nivelul 

județului Tulcea a sistemelor integrate de 

e-tax, e-payments si e-guvernare precum 

5.715,00 Cumpărare 

directă 

SC DUNA-FIT 

SRL 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2018                                          

 

53 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

si a asigurării conexiunii de broadband" 

 

88.  Servicii de igienizare si spălare  a 

autoturismelor din dotarea parcului auto 

propriu din cadrul Consiliului Județean 

Tulcea, parcului auto ISU, CMJ si STPS 

8.750,00 Cumpărare 

directă 

SC ARISO 

CONSULTING 

SRL 

89.  Servicii de proiectare - expertiza tehnica, 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție, Studiu geotehnic, Studiu 

topografic si documentație de obținere a 

avizelor/acordurilor pentru obiectivul de 

investiții "Stații de epurare si reabilitare 

rețele de canalizare  Spitalul Județean 

Tulcea" 

28.000,00 Cumpărare 

directă 

SC DINAMIC 

DESIGN SRL 

90.  Servicii de machetare, tipărire si furnizare 

a unui nr de 1000 exemplare de Albume 

ale Județului Tulcea   

50.000,00 Cumpărare 

directă 

SC 

INTERNATIONA

L TVN MEDIA 

SRL 

91.  Servicii de organizare eveniment - 

întâlnire stakeholderi Chilia Veche, in 

cadrul proiectului "Managementul 

patrimoniului cultural de coasta - 

HERICOAST" 

4.500,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC GIP EST SRL 

92.  Servicii de arhivare a documentelor create 

până în anul 2014 de către DEBFA, 

DIFEMP si BAP 

81.600,00 

 

Cumpărare 

directă 

ASOCIEREA SC 

ARHIDOC TRUST 

SERV SRL SI SC 

LEGATORIE SI 

SERVICII DE 

ARHIVARE SRL 

93.  Servicii de realizare si furnizare pliante de 

promovare a proiectului in cadrul 

activității de vizibilitate, diseminare 

informații pentru proiectul "Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Stejarul - Cerna" 

6.000,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVARE SI 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACUL

T 

94.  Servicii de organizare conferințe de presa, 

in cadrul activității de vizibilitate, 

diseminare informații in cadrul proiectului 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Stejaru-Cerna" 

14.087,40 Cumpărare 

directă 

SC COMPLEX 

DELTA SRL 

95.  Servicii de organizare conferințe de presa, 

in cadrul activității de vizibilitate, 

diseminare informații in cadrul proiectului 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Valea Teilor - Nicolae 

Bălcescu" 

7.452,12 Cumpărare 

directă 

SC COMPLEX 

DELTA SRL 

96.  Servicii de realizare si publicare 

comunicate de presa in cadrul activității 

de vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Modernizare 

2.280,00 Cumpărare 

directă 

SC DELTA SA 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Valea Teilor-Nicolae Bălcescu" 

97.  Servicii de realizare si publicare 

comunicate de presa in cadrul activității 

de vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

tronsonul Stejaru-Cerna" 

3.420,00 Cumpărare 

directă 

SC DELTA SA 

98.  Servicii de actualizare a documentației 

tehnice cadastrale pentru tronsonul de 

drum județean DJ222B, care face obiectul 

investiției "Modernizare infrastructura 

pentru transport regional pe tronsonul 

Baia-Ceamurlia de Sus" 

2.219,00 Cumpărare 

directă 

SC TOPO 

KRONOS CAR 

SRL 

99.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția „Reabilitare 

DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de 

Deal – Limita județ Constanta, km 

81+921 – 94+518” 

1.576,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

100.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

„Modernizare podeț pe DJ 222 L, 

Intersecție DN 22 D – Carcaliu, km 

1+732” 

807,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

101.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 2. 

„Reabilitare DJ 222 A, Horia – 

Hamcearca – Nifon, km 0+000 – 15+725” 

1.216,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

102.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

„Modernizare podeț pe DJ 222 F, Limita 

județ Constanta – Dăeni – Ostrov – 

Peceneaga – Traian, km 39+964” 

681,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

103.  Servicii de supraveghere arheologica si 

redactarea raportului de supraveghere 

arheologica pentru investiția 

„Modernizare pod pe DJ 222 H, 

intersecție DN 22 D – Turcoaia, km 

2+445” 

663,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

104.  Servicii pentru întocmire a documentației 

"Actualizare audit energetic (inclusiv 

studiu de performanta energetica) al 

clădirilor - Spitalul de Urgenta Tulcea, 

Spitalul TBC Tulcea, Spital Boli 

Contagioase Tulcea " 

2.454,20 

 

Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

105.  Servicii de proiectare pentru întocmirea 117.000,00 Cumpărare SC ABRAL ART 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI), a expertizei tehnice si 

a studiilor topografice si geotehnice 

pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Punerea in valoare a potențialului istoric 

prin restaurarea si conservarea 

obiectivului Farul Vechi Sulina, județul 

Tulcea" 

directă PRODUCT SRL 

106.  Servicii de organizare evenimente pentru 

desfășurarea in perioada 9-10 sept 2017 a 

celei de-a VII-a ediții a Serbării Borșului 

Pescăresc in comuna Jurilovca 

64.677,32 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

CULTURALA 

SPECTACULIS 

107.  Servicii de reparații - mutare aparataje 

electrice aferente pompelor de agenți 

termici din tabloul electric din subsol la 

parter, in sediul Consiliului Județean 

Tulcea. 

7.500,00 Cumpărare 

directă 

SC SPIRU 

ELECTRA SRL 

108.  Servicii de proiectare faza: Expertiza 

tehnica drum si poduri pentru obiectivul 

de investiții "Modernizare infrastructura 

de transport regional pe traseul Traian – 

Peceneaga – Ostrov – Dăeni - Făgărașu 

Nou" 

89.500,00 Cumpărare 

directă 

SC ADURO 

IMPEX SRL 

109.  Servicii de proiectare faza: Documentația 

de avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(DALI) la obiectivul de investiții 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Traian – Peceneaga – 

Ostrov - Dăeni - Făgărașu Nou" 

124.000,00 Cumpărare 

directă 

SC EUROCERAD 

INTERNATIONA

L SRL 

110.  Servicii de expertiza tehnica 

"Valorificarea patrimoniului arheologic si 

istoric nord-dobrogean prin eficientizarea 

energetica si reabilitarea Muzeului de 

Istorie si Arheologie"  

13.805,00 Cumpărare 

directă 

MOHONEA 

VICTOR BIROU 

PROIECTARE, 

EXPERTIZA, 

EVALUARE 

111.  Servicii de proiectare pentru întocmirea 

documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții DALI pentru realizarea 

obiectivului de investiții "Reabilitare si 

modernizare stație centrala de sterilizare 

si Sala de operație ortopedica - Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea"   

40.770,00 Cumpărare 

directă 

SC HOSPITAL 

PROJECT&CONS

ULTING SRL 

112.  Servicii de întocmire a Documentației de 

Avizare Lucrări de Intervenție (DALI), 

privind proiectul "Consolidare Spital 

Județean de Urgenta Tulcea" 

13.482,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

113.  Servicii de supraveghere si verificare 

tehnica a instalațiilor (RSVTI) pentru cele 

doua lifturi Schindler 3300 din sediul 

Consiliului Județean Tulcea pentru o 

perioada de 1 (un) an de zile, începând cu 

data de 27.10.2017 

4.800,00 Cumpărare 

directă 

SC KARATHERM 

INSTALATII SRL 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

114.  Furnizare abonament la publicația 

Consilier Legislația Muncii, Resurse 

umane, Salarizare pentru bugetari si 

personal contractual 

1.055,25 Cumpărare 

directă 

SC RENTROP 

STRATON SRL 

115.  Servicii de realizare a Expertizei tehnice 

pentru obiectivul de investiții 

"Dezvoltarea portului Tulcea" 

120.000,00 Cumpărare 

directă 

SC CONSITRANS 

SRL 

116.  Servicii de consultanță pentru elaborarea 

si depunerea proiectului "Punerea in 

valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea si conservarea obiectivului 

Farul Vechi Sulina, județul Tulcea" 

35.000,00 Cumpărare 

directă 

SC SPES 

CONSULTING 

SRL 

117.  Servicii de service și de întreținere agregat 

preparare apă răcită și ventiloconvectoare 

CHILLER  pentru Consiliului Județean 

Tulcea 

10.902,00 Cumpărare 

directă 

SC SUPER 

KLIMA 

INSTALATII SRL 

118.  Servicii de audit financiar pentru proiectul 

"Modernizare infrastructura de transport 

regional pe tronsonul Valea Teilor-

Nicolae Bălcescu" 

29.997,00 Cumpărare 

directă 

SC TAHO SRL 

119.  Servicii de întreținere a doua ascensoare 

Schindler 3300 din sediul Consiliului 

Județean Tulcea, corpul P+1 

9.360,00 Cumpărare 

directă 

SC SCHINDLER 

ROMANIA SRL 

120.  Servicii de mentenanța pentru site-ul  

Centrului  National de Informare si 

Promovare Turistica Tulcea 

5.000,00 Cumpărare 

directă 

SC EST 

COMPUTERS 

SRL 

121.  Servicii de întocmire a Documentației 

tehnico-economice - Documentație de 

avizare lucrări de intervenție (DALI) 

"Eficientizare energetica a clădirii Spital 

Boli Contagioase Tulcea" 

84.000,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

122.  Furnizare motorina EURO5, sau 

echivalent si benzina fără plumb CO95  

46.200,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC KASANDRA 

IMPEX SRL 

123.  Servicii de verificare tehnica periodica a 

instalației de utilizare a gazelor naturale la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta 

"Delta" al Județului Tulcea, str Isaccei nr. 

119 bis 

1.500,00 Cumpărare 

directă 

SC ROYAL 

SERVICE SRL 

124.  Servicii de întocmire a documentației 

tehnico-economice - Documentație de 

avizare lucrări de intervenție (DALI) 

"Eficientizare energetica a clădirii Spital 

TBC Tulcea" 

79.855,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

125.  Furnizare combustibil auto (Motorina 

EUR5) sub forma de bonuri valorice 

207.614,32 Cumpărare 

directă 

SC ROMPETROL 

DOWNSTREAM 

SRL 

126.  Furnizare a doua semnături electronice 

pentru Simionov Mihaela si Cazacioc 

Daniela 

330,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

127.  Furnizare stingătoare pentru Centrul de 

Informare Europa din strada Livezilor 

1.389,00 Cumpărare 

directă 

SC MAR-INA 

PRODPREST SRL 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

numărul 23 precum si sa presteze servicii 

de verificare periodica, reîncărcarea, 

repararea, înlocuirea pieselor defecte 

pentru stingătoarele aflate in dotarea 

sediului administrativ al Județului Tulcea 

- Consiliului Județean Tulcea, strada Păcii 

numărul 20 (inclusiv spatii arhiva, garaje 

auto si nave), Hotel Casa Albastra Tulcea, 

strada  Portului, zona Lac Ciuperca si 

Centrul National de Informare si 

Promovare Turistica, strada Gloriei 

numărul 4 

128.  Servicii de supraveghere arheologica 

pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Traian – Peceneaga – 

Ostrov - Dăeni - Făgărașu Nou” 

2.056,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI 

ECO-MUZEALE 

"GAVRILA 

SIMION" 

TULCEA 

129.  Servicii de asigurare a unor imobile aflate 

in patrimoniul Județului Tulcea - 

Consiliului județean Tulcea, împotriva 

calamitaților naturale pentru 2 ani (24 

luni) 

22.965,30 Cumpărare 

directă 

SC ASIGURAREA 

ROMANEASCA - 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE 

GROUP SA 

130.  Servicii de întocmire a documentației de 

Avizare Lucrări de Intervenție (DALI) si a 

documentației de obținere a 

avizelor/acordurilor pentru obiectivul de 

investiții "Reabilitare si extindere 

funcționala Unitatea de Primiri Urgenta 

Tulcea" 

34.500,00 Cumpărare 

directă 

SC CARPATI 

PROIECT SRL 

131.  Servicii de supraveghere si verificare 

tehnica a instalațiilor (RSVTI) pentru cele 

doua lifturi Schindler 3300 din sediul 

Consiliului Județean Tulcea, pentru o 

perioada de 1 (un) an de zile, începând cu 

data de 27.10.2017 

4.200,00 Cumpărare 

directă 

SC MOVILIFT 

GRUP SERVICE 

SRL 

132.  Servicii de cablu TV cu 3 abonamente noi 

tip cablu TV grila analogica la parter, etaj 

4, etaj 5, in sediul Consiliului Județean 

Tulcea 

726,12 Cumpărare 

directă 

SC RCS&RDS 

S.A. SRL 

133.  Furnizarea  si instalarea unui sistem 

iluminat festiv pentru sediul administrativ 

al Județului Tulcea - Consiliul Județean 

Tulcea, pentru anul 2017 

75.168,60 Cumpărare 

directă 

S.C. MK 

ILLUMINATION 

S.R.L. 

134.  Furnizare  o semnătura electronica pentru  

Ivanov Mihaela 

165,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

135.  Furnizare Certificat digital SSL de tip 

Wildcard pentru 3 ani 

890,00 Cumpărare 

directă 

SC PROSOFT++ 

SRL 

136.  Servicii de proiectare faza DALI si 

servicii de întocmire a documentației 

pentru obținerea avizelor pentru obiectivul 

13.242,90 Cumpărare 

directă 

SC CONSITRANS 

SRL 
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Nr. 

crt. 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

în lei, fără 

TVA 

Procedura 

de achiziții 

publice 

folosita 

 

Denumirea 

câștigătorului 

de investiții "Dezvoltarea portului Tulcea" 

137.  Certificat digital calificat 95,00 Cumpărare 

directă 

SC CERTSIGN SA 

138.  Furnizare tâmplărie PVC pentru 

Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgenta „Delta” al județului Tulcea 

29.221,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC MODERN 

AMBIENT SRL 

139.  Servicii de stabilire a redevenței minime 

pentru terenurile ocupate de amenajările 

agricole: Sireasa, Pardina, Carasuhat, 

Dunavat - Murighiol si Ostrov-Tataru 

2.500,00 

 

Cumpărare 

directă 

PFA IVANICA A 

FLORIN 

140.  Servicii pentru întocmirea documentației 

"Valorificarea patrimoniului arheologic si 

istoric nord-dobrogean prin eficientizarea 

energetica si reabilitarea Muzeului de 

Istorie si Arheologie" - Studiu Geotehnic 

2.500,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC GEOTEHNIC 

SRL 

141.  Furnizare 2200 bucăți punguțe cu produse 

specifice sărbătorilor de iarna 

40.392,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC CRINUL SRL 

142.  Servicii de ridicare si staționare pe 

cavaleti a navei catamaran Naiada in 

perioada decembrie – martie 2017 

4.080,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC VARD 

TULCEA SA 

143.  Furnizare 7.000 m.l. de  sistem parazăpezi 

standard din țesătura termoplastica pentru 

drumurile județene din jud. Tulcea 

78.400,00 

 

Cumpărare 

directă 

SC CREATIV 

TUB SRL 

144.  Servicii de proiectare faza: Expertiza 

tehnica si studii teren pentru amenajări 

hidrotehnice la ravene cu albii in lungime 

de maxim 500 m la obiectivul de investiții 

Consolidare ravena DJ 222C, km 28+730 

67.000,00 Cumpărare 

directă 

BCPC BIROUL DE 

CONSULTANTA 

PROIECTARE IN 

CONSTRUCTII SRL 

145.  Lucrărilor de execuție si montare a 

panourilor temporare si a panourilor 

(plăcilor) permanente in cadrul activității 

de vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Modernizare 

infrastructura de transport regional pe 

traseul Stejaru-Cerna" 

94.400,00 Cumpărare 

directă 

SC CICIRIC 

BIROTICA 

CONSTRUCT SRL 

146.  Servicii de proiectare faza: studiu de 

fezabilitate pentru amenajări hidrotehnice 

la ravene cu albii in lungime de maxim 

500 m la obiectivul de investiții 

Consolidare ravena DJ 222C, km 28+730 

100.000,00 Cumpărare 

directă 

BCPC BIROUL 

DE 

CONSULTANTA 

PROIECTARE IN 

CONSTRUCTII 

SRL 

147.  Servicii de consultanta pentru elaborarea  

si depunerea proiectului "Eficientizarea 

energetica a clădirii - Spital Boli 

Contagioase Tulcea" 

30.000,00 Cumpărare 

directă 

SC SPES 

CONSULTING 

SRL 

148.  Servicii de consultanta pentru elaborare si 

depunerea proiectului "Eficientizarea 

energetica a clădirii - Spital TBC  Tulcea" 

30.000,00 Cumpărare 

directă 

SC SPES 

CONSULTING 

SRL 
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3. Informații privind litigiile în care este implicată instituția 

 

Situația litigiilor, a numărului de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și numărul 

cauzelor pierdute/câștigate in cursul anului 2017, este următoarea: 

 Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecata este 143; 

o Numărul de cauze câștigate este 23; 

o Numărul de cauze pierdute este 9; 

o Numărul dosarelor ce sunt in curs de soluționare este 111. 

 

4. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea constituie anexa nr. 

1 a prezentului Raport. 

 

5. Informații privind managementul Resurselor Umane 

a) Total posturi vacante la 31.12.2017 

 1 post de conducere 

 1 post de director executiv adjunct la Direcția Urbanism Și Amenajarea Teritoriului 

 32 posturi de execuție 

 2 posturi de funcționari publici la Serviciul Administrație Publică Locală; 

 1 post de funcționar public și 4 posturi de personal contractual la Serviciul Accesare Fonduri 

Externe; 

 2 posturi de funcționari publici  și 2 posturi de personal contractual la Serviciul 

managementul proiectelor de lucrări publice; 

 1 post de funcționar public la Monitorizare servicii comunitare de utilități publice; 

 2 posturi de funcționari publici la Urbanism, autorizare și inspecție urbană; 

 1 post de funcționar public la Amenajarea Teritoriului; 

 1 post de funcționar public la Autoritatea județeană de autorizare transport public; 

 1 post de funcționar public la Serviciul Buget, Finanțe și Contabilitate; 

 1 post de funcționar public la Compartiment Cultură, Culte; 

 2 posturi de funcționari publici la Biroul Venituri; 

 1 post de personal contractual la Compartiment Administrativ; 

 2 posturi de funcționari publici și 1 post de personal contractual la Biroul C.N.I.P.T.; 

 1 post de personal contractual la Compartimentul Cabinet Președinte; 

 2 posturi de funcționari publici la Compartiment Audit Intern; 

 1 post de funcționar public la Serviciul Contencios și Asistență Juridică; 

 1 post de funcționar public și 1 post de personal contractual la Compartiment Gestionarea și 

Dezvoltarea Domeniului Public; 

 1 post de funcționar public la Compartiment Informatică; 

 2 posturi temporar vacante 

b)     informații despre fluctuația de personal: 

         - 21 de persoane angajate; 

         -13 persoane plecate; 

c)        numărul de funcții de conducere exercitate temporar : nu este cazul; 

d)       venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 5855/dec.2017. 

 

În anul 2017 în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea au fost organizate un 

număr de 16 concursuri de recrutare din care 13 pentru funcții publice și 3 pentru personal 

contractual. 
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IV. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

1. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare 

La nivelul Consiliului Județean Tulcea, în anul 2017 au fost înregistrate 148 de cereri privind 

informații de interes public. Cererile formulate au fost soluționate în termen.  

Nu s-a înregistrat nici o acțiune în contencios administrativ pe motivul nerespectării liberului 

acces la informații de interes public.  

Totodată, s-a procedat la: 

-  afișarea tuturor informațiilor de interes public la avizierul instituției;  

- informarea cetățenilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituției noastre, a 

instituțiilor subordonate, cât și a celorlalte instituții publice din județ; 

-  gestionarea Telefonului Cetățeanului. 

 

În Anexa nr. 2 este prezentată evaluarea implementării Legii nr. 544/2001, potrivit prevederilor 

art. 27, al. 1 din H.G. nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

2. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată 

Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Județean Tulcea au fost supuse dezbaterii 

publice, ședințele au fost publice și s-au desfășurat în prezența reprezentanților presei locale.  Nu au 

fost cereri înregistrate cu privire la transparența decizională în administrația publică.  

Raportul anual privind transparența decizională, întocmit potrivit prevederilor art. 13 din Legea 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, constituie Anexa 3 a 

prezentului raport. 

 

3. Informații despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituții 

publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri) 

3.1. Parteneriate cu alte instituții publice 

 

  În vederea realizării în bune condiții a unor activități culturale/sportive/educative de importantă 

județeană, națională și internațională, în 2017, Consiliul Județean Tulcea a fost implicat în parteneriate 

alături de Primăria Municipiului Tulcea – Ansamblul artistic „Baladele Deltei”, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de Arte „George Georgescu” din Tulcea, Colegiul Dobrogean 

„Spiru Haret”, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Tulcea, Clubul Sportiv Școlar Tulcea, Clubul 

Sportiv Municipal Danubius, Primăria Sulina, Primăria Comunei Beidaud.  

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: Festivalul 

Păstoritului, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, olimpiade şi 

concursuri şcolare, Concursul naţional de proiecte „Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”, 

Concursul Internaţional de Interpretare „George Georgescu”, Concursul Naţional de Acuarelă 

„Constantin Găvenea”, Concursul Internaţional de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Concursul 

Național de Matematică „Laurențiu Panaitopol”, Gala Premiilor de Excelență ale Colegiului „Spiru 

Haret”, Olimpiada Națională a Sportului Școlar etc. 

De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Tulcea, Consiliul 

Judeţean este membru, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale de nivel local sau regional, în 

structuri precum: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud- Est, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 

„Dunărea de Jos”, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a Serviciului de apă şi Canalizare 
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din judeţul Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de Deşeuri Menajere, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, Asociaţia de Dezvoltare 

Durabilă a judeţului Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI, Asociaţia Grup Pescuit 

Durabil Delta Dunării. 

 

       3.2.Relaţia cu mediul de afaceri 
 

Consiliul Judeţean Tulcea a editat în parteneriat cu Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea un ghid 

în care au fost incluse 16  oportunități majore de investiţii în județul Tulcea.  

  Ghidul este adresat marilor companii din străinătate interesate de dezvoltarea unor afaceri în 

județul Tulcea, a fost redactat în română şi engleză şi a fost distribuit către reprezentanţele diplomatice 

în România ale mai multor state cu un trend de dezvoltare ascendent. 

Lista oportunităţilor de investiţii majore include : 

- centrală de cogenerare pe bază de biomasă <10 mw/h 

- turism şi ecoturism în Delta Dunării şi în Parcul Naţional Munţii Măcinului 

- pod peste Dunăre Măcin (judeţul Tulcea) – Brăila (judeţul Brăila) 

- punct de trecere internaţional tip ro-ro Isaccea (România) – Orlovca (Ucraina) 

- parc industrial zona comunei Mihail Kogălniceanu  

- Zona Liberă Sulina 

- centrale fotovoltaice în judeţul Tulcea  

- centru social pentru persoane vârstnice „Minidelta Zaghen” 

- ferme zootehnice 

- exploatarea resursei stuficole în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) 

- port turistic în municipiul Tulcea 

- port turistic complexul lagunar Razim – Sinoe (comuna Sarichioi) 

- modernizarea aeroportului „Delta Dunării” 

- port turistic Murighiol 

- port turistic Jurilovca (extindere, dezvoltare) 

- investiţii în acvacultură 

 

   Cele 16 priorităţi sunt reiterate în cadrul tuturor întâlnirilor cu parteneri naţionali şi internaţionali, 

pentru a atrage potenţiali investitori. 

În luna octombrie 2017, s-a întrevăzut, punctual, posibilitatea ca agenți economici tulceni din 

domenii cu activitate în procesarea cerealelor, viticultură sau creșterea animalelor să  colaboreze cu 

autoritățile din Suzhou, China, pentru a intra pe piața chineză – momentan pentru regiunea Suzhou, cu 

posibilitatea extinderii și spre ale zone. Această temă de discuții a fost ridicată, în cadrul unei întâlniri 

ce a avut loc între o delegație a Consiliului Județean Tulcea, condusă de președintele Horia 

Teodorescu, și agricultori din zona Suzhou, China, în contextul împlinirii a 22 de ani de la semnarea 

Protocolului de Înfrățire dintre Consiliul Județean Tulcea și Orașul Suzhou. Printre temele de discuții 

abordate în cadrul ședinței care a avut loc la Tulcea s-au numărat investițiile în agricultură, dar și 

schimbul de informații privind dezvoltarea acestui domeniu în cele două țări.  

 

3.3.Relații de cooperare internațională 

 

Relația cu Suzhou, China 

Pe data de 20 septembrie 1995,  a  fost semnat la Suzhou Protocolul de Înfrățire dintre județul 

Tulcea din România și Municipalitatea din Suzhou - China. Acesta a fost primul pas al colaborării 

fructuoase dintre cele două unități administrativ - teritoriale. Cooperarea dintre cele două regiuni a 

continuat cu schimburi de experiență în domeniul cultural, edicațional și, în special, medical. 

În luna septembrie a anului 2017, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu s-

a întâlnit cu reprezentanți ai Institutului Confucius, pentru a discuta aspectele concrete ale 
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implementării unui proiect pilot de predare a limbii chineze la Tulcea. Din partea Institutului Confucius 

(care funcționează pe lângă Universitatea Transilvania), la discuții au participat prof. Yang Zhaoyu 

(director) și Adriana Florescu (director executiv).  

Tot în luna septembrie, la împlinirea a 22 de ani de cooperare română-chineză la nivel județean, 

la Tulcea a ajuns o delegație din Suzhou, China, care a prezentat publicului tulcean iubitor de artă o 

colecție de pictură și caligrafie ce evidențiază caracteristicile spațiului cultural asiatic. 

La finele aceleiași luni, o delegaţie a Consiliului Judeţean Tulcea, condusă de președintele 

Horia Teodorescu, a efectuat o vizită la Suzhou, unde au avut loc întâlniri cu agricultorii din zona 

Suzhou, China.  

Problematica unei astfel de cooperări a mai fost pusă pe masa discuțiilor la Tulcea, la începutul 

lunii septembrie, atunci când o delegație din Suzhou, China, condusă de Chen Xiongwei, 

vicepreședinte al  Conferinței Consultative Politice din Suzhou a vizitat județul Tulcea. Au fost purtate, 

atunci, discuții aplicate cu reprezentanți ai unor investitori marcanți în agricultură din județul 

nostru. Printre temele de discuții abordate în cadrul ședinței care a avut loc la Tulcea s-au numărat 

investițiile în agricultură, dar și schimbul de informații privind dezvoltarea acestui domeniu în cele 

două țări. 

 

 Relația cu Ben-Tre, Vietnam 

 

Județul Tulcea și Provincia Ben Tre se află în relații de prietenie și cooperare începând cu data de 

16 octombrie 2014, atunci când a fost semnată, la Milano, Înțelegerea de cooperare încheiată între 

Județul Tulcea și Provincia Ben Tre, Republica Socialistă Vietnam. Dat fiind specificul de deltă al 

Dunării, respectiv al fluviului Mekong, la începutul anului 2014 s-a conturat oportunitatea unei 

cooperări reciproc avantajoase între Tulcea și Ben Tre.  

În urma unei vizite efectuate de o delegație vietnameză condusă de  dl. Nguyen Huu Lap, 

vicepreşedinte al Consiliul Popular al Provinciei Ben Tre, cele două unități administrativ teritoriale, 

Tulcea și Ben Tre, au conturat noile direcții de cooperare identificate, precum și potențialii parteneri 

locali, care ar putea fi cooptați în implementarea activităților comune.                 

În ceea ce privește stadiul implementării proiectului comun ce vizează Delta Mekongului, potrivit 

minutei încheiate la Ben Tre, Consiliul Județean Tulcea a înaintat  demersuri către factori de decizie din 

cadrul Comisiei Europene în vederea identificării unei oportunități de finanțare a acestei inițiative 

comune, acestea nefiind deocamdată soldate cu soluții pozitive.    

În cadrul relațiilor de reciprocitate stipulate în Înțelegerea de cooperare încheiată între Județul 

Tulcea și Provincia Ben Tre, la sfârşitul lunii august 2017, județul nostru a găzduit vizita unei delegații 

reprezentative a Provinciei Ben Tre. Ulterior, mai exact la finele lunii octombrie, reprezentanții 

ARBDD și INCDDD implicați în proiect au efectuat o nouă vizită de lucru la Ben Tre, unde au fost 

puncate noi detalii tehnice în cadrul proiectului comun al celor două regiuni. 

         

Relația cu Tavush, Armenia 

 

         Pe data de 7 iunie 2017, a fost semnată Înțelegerea de Cooperare dintre Județul Tulcea și 

Regiunea Tavush din Armenia, inițiativă demarată încă din 2016, prilej cu care a fost prezent la Tulcea 

Excelența Sa, dl. Hamlet Gasparian, ambasadorul Armeniei la București. 

 

Relația cu Izmail, Ucraina 

 

În perioada 25-27 mai 2017, o delegație a județului Tulcea s-a deplasat la Izmail, cu prilejul 

desfășurării ceremoniei de semnare a Înțelegerii de Cooperare dintre județul Tulcea și orașul Izmail. În 

același context, delegații tulceni au participat la  Festivalul „Primăvara dunăreană”  

În cadrul acestei relații de cooperare, în perioada 22-24 septembrie 2017, conducerea județului 

Tulcea a participat la festivitățile organizate cu ocazia “Zilelor orașului Izmail”. 
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3.4. Participarea în asociații internaționale 

 

Comitetul Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

     Consiliul Județean Tulcea este membru în Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, 

reprezentând interesele României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internațional de 

colaborare regională, activând în cadrul Comisiei Balcanice și a Mării Negre. Președintele Consiliului 

Județean Tulcea deține vicepreședinția, cu Portofoliul Politicii de vecinătate. Astfel, o activitate 

susținută a fost desfășurată în vederea obținerii statutului de zonă periferică maritimă a Europei, statut 

ce ar permite un procent mai mare de finanțare din partea Uniunii Europene pentru proiectele finanțate 

din fondurile structurale și de investiții. Astfel, reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea au 

participat la următoarele evenimente:  

- 9-11 martie 2017: Biroul Politic al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime – Gozo, Malta;  

- 23 - 26 mai 2017: Comisia Balcanică și a Mării Negre din cadrul Conferinței Regiunilor 

Periferice Maritime – Serres, Grecia și Forumul de Cooperare Balcani – Marea Neagră; 

- 17-20 octombrie 2017: Adunarea Generală a Conferinței Regiunilor Periferice Maritime, 

Helsinki, Finlanda. 

 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) 

 Ca membru al Ansamblului Regiunilor Europene, Consiliului Județean Tulcea, prin 

reprezentanții săi, a participat la următoarele ședințe:  

- 20-24 martie 2017: Desfășurarea ședințelor plenare de primăvară ale Ansamblului Regiunilor 

Europene – Londra; 

- 28 mai-5 iunie 2017: Adunarea Generală a  Ansamblului Regiunilor Europene - Sankt Polten, 

Austria;  

- 9-17 septembrie 2017: Desfășurarea ședințelor plenare de toamnă - Ansamblul Regiunilor 

Europene – Nancy, Franța.                                  

 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”  

La sfârșitul lunii august 2017, Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea 

de Jos“ a marcat  împlinirea a 19 ani de colaborare în cadrul acestei Euroregiuni.  Consiliul Județean 

Tulcea este membru fondator al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos 

(alături de Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Raional Cahul, Consiliul 

Raional Cantemir, Consiliul Regional Odessa, Administraţia Regională de Stat Odessa şi Consiliul 

Raional Reni). 

      În cei 19 ani de cooperare transfrontalierǎ, sunt șase regiuni partenere, un număr de 4 milioane de 

locuitori din trei state, dar și o serie de activitǎți comune realizate în domenii precum infrastructură, 

protecția mediului, dezvoltarea economico-socială, cooperare transfrontalieră, turism etc.  

      Județul Tulcea se poate mândri cu faptul că președinția Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos, 

organismul de conducere al Euroregiunii, a fost deţinută, timp de patru ani, de preşedintele Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu (în perioada 2012-2016), având un aport însemnat la realizarea 

unor proiecte de interes deosebit 

 

V. LEGISLAȚIE 

În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Tulcea a avut 16 iniţiative legislative, materializate în 

proiecte de acte normative, după cum urmează: 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 466,735 lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale 

ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, pentru efectuarea unor lucrări de 

refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii; 
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2. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare, actualizarea 

valorii de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri imobile înregistrate 

în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare şi 

transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine, în domeniul 

public al unor localităţi din judeţul Tulcea; 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei 

Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei 32 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală 

de Apă Dobrogea – Litoral, în domeniul public al comunei Maliuc;  

7. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea  Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea, în 

domeniul public al judeţului Tulcea ; 

8. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 1.320,232 lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale 

ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, pentru efectuarea unor lucrări de 

refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii; 

9. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală 

de Apă Dobrogea – Litoral, în domeniul public al comunei Maliuc;  

10. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 1.937,542  lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale 

ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, pentru efectuarea unor lucrări de 

refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii; 

11. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia 

Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, în domeniul public al comunei Maliuc;  

12. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor 

drumuri tehnologice şi de exploatare din perimetrul unităţii administrativ-teritoriale 

Municipiul Tulcea; 

13. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente necesare continuităţii serviciului public de distribuţie a agentului termic la 

nivelul municipiului Tulcea, pentru sezonul de iarnă 2017-2018; 

14. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente şi neprevăzute pentru judeţul Tulcea; 
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15. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei 1 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui 

teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                Anexa nr. 1 

 

 

ORGANIGRAMA Anexa nr.1

ROMÂNIA aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea la Hotărârea nr.____#

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA       din 26.05.2017
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                                                                                                                                   Anexa nr. 2 

 

         
 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 

 

          Subsemnata, IORDAN GINA , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2017, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 

aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică 

a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2017: 

I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes 

public? 

   Suficiente 

  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt: 

   Suficiente 

   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 

din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

   Pe pagina de internet 

  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României  

 În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI TULCEA 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

   Da 
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   Nu 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?  

a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege? 

   Da 

   Nu 

Prin expunere la panoul de afişare; Prin publicare pe pagina web a instituţiei; 

Publicare în MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI TULCEA. 

   

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

   Da 

   Nu 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis?  

Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 

Elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri.  

B. Informaţii furnizate la cerere 

1.Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În fncție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 

pe suport 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

148 93 55 101 47 0 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           30 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       5 

c) Acte normative, reglementări 22 

d) Activitatea liderilor instituţiei  2 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

3 

f) Altele, cu menţionarea acestora: copii după rapoartele de evaluare ale funcționarilor 

publici, nivel maxim al salariului de bază pentru diverse funcții. 

86 

 
 
2. Număr total de       

solicitări soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajare pe domenii de 

interes 

Redirecționate  

către alte 

instituții în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E F G H I J K L 

148 2 143 3 - 52 101 - 30 5 22 2 3 86 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 

    D - Comunicare electronică 
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    E - Comunicare în format hârtie 

    F - Comunicare verbală 

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 

    I - Acte normative, reglementări 

    J - Activitatea liderilor instituţiei 

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    L - Altele (copii după rapoartele de evaluare a funtionarilor publici, nivel maxim al salariului de baza 

pentru diverse funcții.) 
3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 

legal: 

    - Nu este cazul. 
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    - Nu a fost cazul.  
5.Numărul 

total de 

solicitări 

respinse 

 

Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte 

motive (cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc) 

A B C D Altele (se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 
  

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea 

numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  
    - Nu a fost cazul.  
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   
    - Nu a fost cazul.  

6.1.Numărul de reclamații  

administrative la adresa instiuției 

 publice în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa 

instituției în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 

 favorabil 

Respins 

 

În curs de 

soluționare 

 

Total 

 

Soluționate    

- - - - - - - - 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 

 

7.1. Costuri 

Costuri totale 

de funcționare a 

compartimentului 

Sume încasate  

din serviciul de  

copiere 

Contravaloarea 

serviciului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul 

care stă la baza stabilirii 

contravalori serviciului 

de copiere 

sunt incluse  în 

costurile de funcționare 

a instituției, nefiind 

înregistrate distinct 

62.60 lei 0,30 lei/pag. format A4 

0,50 lei/pag. format A3 

H.C.J. NR.88 /7/12/2016 

Tulcea 
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7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi 

de date de interes public ? 

 Da 

 Nu 

 
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public: 

 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de 

interes public: 

 

Colaborare susținută a Serviciului Administrație Publică Locală și a responsabilului de aplicarea 

Legii 544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în 

vederea furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, 

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 
 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 Anexa nr. 3 

 

RAPORT ANUAL 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice:  Consiliul Județean Tulcea 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

2017 

A1 11 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 

anunţate în mod public 
A2 12 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 12 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 12 

       c.   prin mass-media  A2_3 12 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 

informaţii referitoare la proiecte de acte normative 
A3 - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 

constituite 
A3_2   - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care 

au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 
A4 - 

Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și 

completările ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001.                   
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referitoare la proiectul de act normativ 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi 

altor asociaţii legal constituite 
A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 

societatea civilă care au fost desemnate 
A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 1 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele 

de acte normative 
A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor 

legal constituite 
A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

anul 2017 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a 

acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii 

nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 - 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţiile publice) 
B1 22 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 22 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 22 

               c. mass-media B2_3 22 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 

efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                
B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa 

mass-media 
B4 22 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 

exprimate în cadrul şedinţelor publice 
B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 

luate 
B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) 

 

 

B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor 

publice 
B8 22 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 22 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in anul 2017 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

 

PREŞEDINTE,        SECRETARUL  JUDEȚULUI,  

      Horia TEODORESCU              Marius Cristi MIHAI 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

2018 

 

BULETIN INFORMATIV 

 

a) Actele normative care reglementează 

organizarea și funcționarea Consiliului 

Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtul

cea/Informatii/544/Acte%20norm

ative_2016.pdf 

Constituţia României, republicată; 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al 

funcţionarilor publici, republicată;  

Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională, 

republicată; 

Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 

personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice; 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002  privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

b)  Structura organizatorică,  

atribuţiile departamentelor 

Consiliului Județean Tulcea 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 146/31.10.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Acte%20normative_2016.pdf
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https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtul

cea/Informatii/544/Atributii%20d

epartamente.pdf 

 

Judeţean Tulcea; 

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

/ROF_2013.pdf 

Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.169/15.12.2014 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

rari/Attachments/1734/anexe.pdf 

Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.93/26.05.2017 

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; 

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

rari/Attachments/2169/anexa%201.pdf 

Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.72/20.04.2018 

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 

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

rari/Attachments/2370/anexa.pdf 

Hotărârea Consiliului Judetean Tulcea nr. 187/29.11.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

rari/Attachments/2265/anexa%20.pdf 

 

 c) Numele şi prenumele persoanelor din 

conducerea Consiliului Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulce

a/Executiv/Pages/home.aspx 

şi ale funcţionarului responsabil cu 

difuzarea informaţiilor publice 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtul

cea/Informatii/544/Responsabil%

20544.pdf 

 

 

- Teodorescu Horia -   preşedinte  

  tel. 0240/502200/fax.0240/513071 

  e-mail:presedinte@cjtulcea.ro 

- Mergeani Dumitru -  vicepreşedinte  

                                tel. 0240/502202/fax.0240/513943 

                                email:dumitru.mergeani@cjtulcea.ro 

 - Badea Petre - vicepreşedinte  

                                 tel. 0240/502201/fax.0240/513943 

                                 e-mail:petre.badea@cjtulcea.ro 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Atributii%20departamente.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/ROF_2013.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Documents/ROF_2013.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/1734/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/1734/anexe.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2169/anexa%201.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2169/anexa%201.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2370/anexa.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2370/anexa.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2265/anexa%20.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Lists/Hotarari/Attachments/2265/anexa%20.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Pages/home.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/Pages/home.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Responsabil%20544.pdf
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- Vasile Strat- administrator public 

                                  tel. 0240/502204 

                                  fax: +40 240 513071  

                                  e-mail: vasile.strat@cjtulcea.ro 

- Marius Cristi Mihai - secretarul judeţului  

                                  tel. 0240/502207/fax: 0240/514240 

                                  e-mail:cristi.mihai@cjtulcea.ro 

Responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 

 Iordan Gina     - consilier superior   

 Serviciul Administraţie  Publică Locală   

                                 e-mail: gina.iordan@cjtulcea.ro 

Centrul de Informare Cetățeni – cam. 208 

                                 telefon: 0240.502.272 /0240.502.210 

d)  Coordonatele de contact ale 

Consiliului Județean Tulcea 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtul

cea/Pages/contact.aspx 

 

 

 

 

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

                   cod poştal 820033  

                   telefon: +40 240 502200, +40 240 502201 

                    fax: +40 240 513071  

                    email: office@cjtulcea.ro  

                    Website: www.cjtulcea.ro  

2. Programul de funcţionare al instituţiei: 

                    luni-joi, între orele: 08
00

 – 16
30

 

                    vineri, între orele: 08
00

– 14
00

 

e)   Audienţe 

 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtul

cea/Pages/AUDIENTE.aspx 

 

- Preşedinte:  Teodorescu Horia:       

                    luni, între  orele:  13
00

 – 15
00

 

- Vicepreşedinte: Badea Petre              

                    marţi,  între  orele: 10
00

 – 12
00 

 

- Vicepreşedinte: Mergeani Dumitru:  

                     miercuri, între  orele:   10
00

 – 12
00

 

-Secretarul judeţului: Mihai Marius Cristi:  

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/contact.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/contact.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/AUDIENTE.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/AUDIENTE.aspx
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                     joi, între  orele:  10
00 

– 12
00

 

f) Sursele financiare, bugetul şi 

bilanţul contabil 
Bugetul aprobat  

Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.23/16.02.2018 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018 

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

t/2018/Hot%2023%20Buget%20propriu.pdf 

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

t/2018/proiect%20BVC%202018%20publicat%20presa.pdf 

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

get/2018/ANEXA%20INVESTI%27II%20%202018-

%20DEZBATERE%20PUBLICA.pdf 

Bilanţuri  contabile trimestriale 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/
2017/Situa%C5%A3ii%20Financiare/Bilant%20anexe%2030.06.2017.
pdf 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/
2017/Trimestrul%20III/Bilant%20+%20anexe%2030.09.2017.pdf 

Calcul grad de îndatorare și Serviciul datoriei publice la 

31.12.2017 

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

get/2018/Calcul%20grad%20de%20indatorare%20decembrie%

202017.pdf 

Bilanț  contabil anual + anexe 31.12.2017 

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

get/2017/Situaţii%20Financiare/Bilant%20anexe%2031.12.201

7.pdf 

Contul de execuție bugetară la 31.12.2017 

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

get/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%2

0local%2031.12.2017.pdf 

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

get/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%2

0venituri%20proprii%2031.12.2017.pdf 

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

get/2017/Trimestrul%20IV/Indicatori%20aferenti%20executiei

%20bugetului%20local%20trim%20IV.pdf 

g) Programele şi strategiile proprii Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, cu 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/Hot%2023%20Buget%20propriu.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/Hot%2023%20Buget%20propriu.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/proiect%20BVC%202018%20publicat%20presa.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/proiect%20BVC%202018%20publicat%20presa.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/ANEXA%20INVESTI%27II%20%202018-%20DEZBATERE%20PUBLICA.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/ANEXA%20INVESTI%27II%20%202018-%20DEZBATERE%20PUBLICA.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/ANEXA%20INVESTI%27II%20%202018-%20DEZBATERE%20PUBLICA.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situa%C5%A3ii%20Financiare/Bilant%20anexe%2030.06.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situa%C5%A3ii%20Financiare/Bilant%20anexe%2030.06.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situa%C5%A3ii%20Financiare/Bilant%20anexe%2030.06.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Trimestrul%20III/Bilant%20+%20anexe%2030.09.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Trimestrul%20III/Bilant%20+%20anexe%2030.09.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/Calcul%20grad%20de%20indatorare%20decembrie%202017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/Calcul%20grad%20de%20indatorare%20decembrie%202017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2018/Calcul%20grad%20de%20indatorare%20decembrie%202017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Bilant%20anexe%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Bilant%20anexe%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Bilant%20anexe%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20local%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20local%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20local%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20venituri%20proprii%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20venituri%20proprii%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Situaţii%20Financiare/Cont%20executie%20buget%20venituri%20proprii%2031.12.2017.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Trimestrul%20IV/Indicatori%20aferenti%20executiei%20bugetului%20local%20trim%20IV.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Trimestrul%20IV/Indicatori%20aferenti%20executiei%20bugetului%20local%20trim%20IV.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Buget/Documente%20Buget/2017/Trimestrul%20IV/Indicatori%20aferenti%20executiei%20bugetului%20local%20trim%20IV.pdf
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https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/I

nformatii/Pages/programe.aspx 

 

modificările și completarile ulterioare 

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

i%20strategii/program%20jud.de%20transp.cr.reg.2013-

2019.pdf 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea pe perioada 

2014 – 2020 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Docume

nte%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/

1_2.Introducere%201-9.pdf 

Master Planul pentru judeţul Tulcea pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare 

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

i%20strategii/Forms/DispForm.aspx?ID=47 

Implementarea Planului de integritate din cadrul Strategiei 

Natonale Anticoruptíe 2016-2020 la nivelul Consiliului 

Judetean Tulcea 

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

i%20strategii/Strategie%20Anticoruptie%20CJ%20Tulcea.pdf 

h) Lista cuprinzând documentele de 

interes public 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/I

nformatii/544/Lista%20documente%2

0de%20interes%20public.pdf 

 

Actele normative ce reglementează organizarea și funcţionare a 

instituţiei; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Județean Tulcea;  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;  

Componenţa Consiliului Judeţean Tulcea şi a comisiilor de 

specialitate;  

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

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

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului 

Judeţean Tulcea; 

Programul de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

Programul de audienţe al consilierilor județeni; 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 

Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea; 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Pages/programe.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Pages/programe.aspx
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/1_2.Introducere%201-9.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/1_2.Introducere%201-9.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/1_2.Introducere%201-9.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Forms/DispForm.aspx?ID=47
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Forms/DispForm.aspx?ID=47
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Strategie%20Anticoruptie%20CJ%20Tulcea.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Programe%20si%20strategii/Strategie%20Anticoruptie%20CJ%20Tulcea.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20documente%20de%20interes%20public.pdf
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Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii judeţeni; 

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea; 

Dispoziţiile cu caracter normativ ale Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea;  

Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, 

conform Legii nr. 544/200; 

Raportul anual privind transparenţa decizională conform 

prevederilor Legii nr. 52 / 2003;  

Raportul privind soluţionarea petiţiilor;  

Lista certificatelor de urbanism; 

Autorizațiile de construire eliberate de Consiliul Județean 

Tulcea; 

Avize ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si 

urbanism;  

Programul anual al achizițiilor publice; 

Contractele de achiziţii publice;  

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea; 

Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar.  

Lista proiectelor înaintate/aprobate în cadrul programelor de 

finanţare internă şi externă;  

Lista lucrărilor publice la nivelul Judeţului Tulcea;  

Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Tulcea; 

Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale 

Consiliului Judeţean Tulcea cu autorităţi ale administraţiei 

publice din ţară şi din străinătate; 

 Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;  

Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din 

aparatul de specialitate;  

Anunțuri privind concursurile organizate de Consiliul județean 

Tulcea 

i) Lista cuprinzând categoriile de 

documente produse şi/sau gestionate, 

potrivit legii 

Acorduri de Parteneriat 

Documente privind activitatea Consiliului Județean Tulcea în 
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https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/I

nformatii/544/Lista%20cuprinzand%2

0categoriile%20de%20documente%20

produse%20si%20gestionate,%20portr

ivit%20legii.pdf 

 

organismele europene 

Documente rezultate în urma organizării unor evenimente în 

Județul Tulcea, cu invitarea partenerilor externi ai Consiliului 

Judeţean Tulcea (conferințe, seminarii) și a participării 

instituției la  târgurile interne și externe, ce au drept scop 

promovarea județului Tulcea 

Planuri anuale de audit intern  

Rapoarte de audit intern privind activitățile auditate  

Studii, propuneri și alte lucrări referitoare la structura 

organizatorică a Consiliului județean și ale unităților din 

subordine 

Registrul de evidență a funcționarilor publici 

Procese verbale, publicații, tematici și alte lucrări ale comisiilor 

de încadrare și promovare 

Dosare privind societăți comerciale și regii autonome înființate 

prin hotărârea Consiliului județean, servicii publice 

Dosarele  profesionale ale funcționarilor publici și dosarele 

personale ale personalului contractual al Consiliului județean 

Documentație privind Sistemul de Management al  Calității 

Registrul declarațiilor de avere pentru personalul consiliului 

județean 

Registrul declarațiilor de interese - personalul consiliului 

județean 

Declarațiile de avere ale personalului consiliului județean 

Declarațiile de interese ale personalului consiliului județean 

Tematici și instrucțiuni proprii de securitate a muncii, evaluarea 

riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională/loc de 

muncă, fișă măsuri, plan prevenire și protecție, fișă de instruire 

individuală 

Dosare privind litigii, contencios administrativ, civil, 

comercial, de muncă 

Registre de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

Programul anual al achizițiilor publice 

Dosarul achiziției publice 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/544/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse%20si%20gestionate,%20portrivit%20legii.pdf
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Oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică 

Dosarele contractelor de concesiune 

Documentații pentru licitațiile publice pentru concesiuni  

Documente privind domeniul public și privat al județului 

Referate, avize și alte documentații privind sistemul informatic 

al Consiliului Județean 

Lucrări referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a 

personalului serviciilor publice ale Consiliului Județean 

Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de la registratura 

generală a Consiliului județean și indexul numeric al 

documentelor 

Certificate de urbanism 

Autorizații de construire/desființare 

Avize pentru certificate de urbanism 

Avize pentru autorizații de construire 

Corespondență monumente istorice 

Documentații de urbanism 

Avize pentru documentații de urbanism 

Controlul disciplinei în construcții (acte de sancționare) 

Situații privind echiparea tehnico – edilitară a județului 

Situații privind protecția mediului înconjurător 

Studii/documentații privind amenajarea teritoriului 

Licențe de traseu. Dosare individuale pe fiecare operator de 

transport pentru servicii de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale 

Contracte de gestiune delegată 

Atribuire electronică a traseelor județene de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate   

Caiete de sarcini ale traseelor județene de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate  

Autorizația Autorității Județene de Autorizare Transport Public 
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Rapoarte de control 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor 

Bugetul propriu, bugetul instituțiilor autofinanțate parțial și 

integral, bugetul din credite interne, bugetul din fondul de 

rulment, bugetul din fonduri externe nerambursabile, aprobate 

prin legea bugetară anuală, rectificări, operațiuni de virări 

credite bugetare 

Situațiile bugetelor aprobate centralizate, transmise la 

Administrația județeană Finanțelor Publice Tulcea  

Documentele privind finanțările nerambursabile pentru 

susținerea cultelor (documentație licitație, rapoarte comisie 

evaluare, contracte de finanțare, corespondență 

Angajamente legale și bugetare individuale și globale 

Dări de seamă contabile anuale proprii, ale instituțiilor din 

subordine și centralizate 

Rapoarte, note, informări operative cu privire la realizarea 

indicatorilor economico-financiari în domeniul veniturilor 

Documente privind evidența fiscală pe categorii de venituri  

Evidența fiscală privind realizarea veniturilor din contractele de 

concesiune/închiriere/mandat  

Analize, note de fundamentare, referate, hotărâri privind taxele 

si tarifele reprezentând venituri proprii ale Consiliului Judeţean 

Tulcea 

Evidența privind acordarea de facilități persoanelor care 

domiciliază pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 

conform OG nr. 27/1996  

Documente justificative privind acordarea de produse lactate și 

de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul 

de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat 

cu program normal de 4 ore 

Documente justificative privind implementarea programului de 

încurajare a consumului de fructe în școli 

Burse de merit 

Propuneri proiecte (anexa Cerere Finanțare, Studiu Fezabilitate, 

Documente Avizare Lucrări Intervenții) 

Proiecte implementate, cereri de finanțare  (contracte, Cerere 

Rambursare Cheltuieli, Cerere Prefinanțare, notificări, 
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rapoarte) 

Rapoarte, studii, note, sinteze, informări operative privind 

realizarea investițiilor publice 

Documentații de execuție lucrări publice 

Documentații de proiectare lucrări publice 

Utilaje și dotări independente - investiții 

Documentații privind licitații de execuție lucrări publice 

Cărți tehnice ale investițiilor proprii 

Documentații privind licitații de proiectare lucrări publice 

Documentații privind licitații de achiziție de bunuri  și servicii 

Documente Comisia de avizare lucrări publice și locuințe 

sociale 

Documente privind intervenții asupra clădirilor avariate din 

seisme și alte calamități 

Procese verbale  recepție de drumuri și poduri 

Avize pentru reclame și diverse lucrări în zona drumului 

Protocoale de predare - primire pentru: drumuri județene, 

drumuri comunale și clădiri 

Procese verbale de vecinătate 

Sistematizare, clasare - reclasare drumuri județene 

Viabilitate drumuri și poduri 

Recensământ circulație 

Oferte privind execuție lucrări reparații drumuri  

Situații de lucrări pe timp de iarnă – vară 

Situații realizări întrețineri drumuri 

Documente privind proiectul de gestionarea deșeurilor în 

județul Tulcea – Master  Plan, Studiu de fezabilitate, Aplicația 

de finanțare, ADI 

Documente privind infrastructura Sistemului de Managementul 

Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea 

Planuri strategice privind activitățile de promovare turistică, de 
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comunicare, de dezvoltare a turismului durabil 

Documente rezultate în urma campaniilor de promovare  

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

combustibil 

Instrucțiuni, regulamente, norme metodologice, circulare și alte 

acte cu caracter normativ emise de autoritățile centrale și locale 

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

documente trimise organelor centrale 

Hotărâri, note de fundamentare și rapoarte ale Consiliului 

Județean Tulcea 

Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Tulcea 

Registrul de declarații și interese ale consilierilor județeni 

Declarații de avere, declarații de interese, declarații privind 

starea de incompatibilitate ale consilierilor județeni 

 Registrul de evidență a sesizărilor, cererilor, scrisorilor 

cetățenilor 

Registrul de evidență a audiențelor 

Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit 

Legii nr. 544/2001 

Cereri de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001 

Registrul de intrări-ieșiri și corespondența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică 

Inventare ale fondurilor și colecțiilor arhivistice la 

compartimente și depozitul de arhivă  

Registre  de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești 

privind asistența socială 

Evidență acte date spre publicare în Monitorul Oficial al 

județului de către consiliile locale și alte instituții 

Lucrări și corespondență privind editarea și comunicarea  

Monitorului Oficial al județului Tulcea 

Minutele ședințelor Consiliului județean 

Procesele verbale de  ședință 

Registrul evidență a notificărilor pe Legea nr. 10/2001 
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j) Modalităţile de contestare a deciziei 

autorităţii sau a instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră 

vătămată în privinţa dreptului de acces 

la informaţiile de interes public 

solicitate 

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/I

nformatii/544/Modalitati%20contestar

e%20a%20deciziei.pdf 

 

Etapele soluționării petițiilor formulate de persoanele care 

consideră că le-a fost încălcat dreptul privind accesul la 

informațiile de interes public: 

1. Formularea unei reclamații administrative  

Termenul în care va fi formulată reclamația: 

 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit 

sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau 

instituției publice;  

Cui va fi adresată reclamația:  

 Conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-

a fost solicitata informația;  

Ce va conține răspunsul la reclamație:  

 Răspunsul va fi comunicat solicitantului în termen de 15 

zile de la depunerea reclamației administrative;  

 În situația în care reclamația se dovedește întemeiată, 

răspunsul va conține informațiile de interes public 

solicitate inițial precum și  după caz, măsurile dispuse, 

respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul 

funcţionarului public, în condiţiile legii." 

2. Formularea unei plângeri la secția de contencios 

administrativ a tribunalului  

 În situația în care solicitantul nu primește un răspuns 

satisfăcător sau când nu i se răspunde în termen, poate 

formula o astfel de plângere la tribunal;  

 Împotriva hotărârii pronunțate de tribunal cu privire la 

plângerea formulată, solicitantul poate promova recurs 

la Curtea de Apel;  

 Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

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

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

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

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

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

