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HOTĂRÂREA NR. 63  
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, 

 pe anul 2018, ale Judeţului Tulcea 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7725/ 22 mai 2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7726/22 mai 2019 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 și completările ulterioare şi cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 
h o t ă r ă ş t e : 

 
 Art.1. Se aprobă Contul anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 
2018, cu veniturile realizate în sumă de 168.227,32 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate 
în sumă de 173.578,32 mii lei, conform anexei nr. 1a) și anexei nr. 1b). Execuţia bugetară a 
cheltuielilor proprii ale Judeţului Tulcea este prezentată în anexele 1.1 – 1.48. 
 Art.2. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Direcţiei Publice Comunitare 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 1.213,00 mii lei şi 
cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.196,11 mii lei, conform anexei nr. 1.5. 
 Art.3. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 2.197,00 mii lei şi cheltuieli 
reprezentând plăţi efectuate în sumă de 520,93  mii lei, conform anexei nr. 1.17-1. 

Art.4. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Școlii Speciale Gimnaziale nr. 14 
Tulcea, cu prevederi bugetare în sumă de 719,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 
sumă de 624,08  mii lei, conform anexei nr. 1.17-2. 
 Art.5. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Institutului de Cercetări Eco- 
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, cu prevederi bugetare de 6.370,85 mii lei și cu venituri realizate în 
sumă de 6.056,20 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 6.056,20 mii lei, conform 
anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.4. 
 Art.6. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Bibliotecii Judeţene „Panait 
Cerna” Tulcea, cu prevederi bugetare de 1.780,00 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în 
sumă de 1.729,77  mii lei, conform anexei nr. 1.23. 
 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2018 al 
Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea cu prevederi de 220 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 
122,64 mii lei si cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 114.47 mii lei, conform anexei nr. 
2.5. 

Art.7. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Centrului Cultural „Jean Bart” 
Tulcea, cu prevederi bugetare de 2.502,00 mii lei si cu  venituri realizate în sumă de 2.330,18 mii lei şi 
cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 2.330,18 mii lei, conform anexei nr. 2.1, 2.3 și 2.6.  
 Art.8. (1) Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 101987,00 mii lei și cheltuieli reprezentând 
plăţi efectuate în  sumă de 101.664,24 mii lei, conform anexei nr. 1.28, 1.29. 
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 (2) Se aprobă Contul anual de execuţie, a bugetului finanţat din venituri proprii, pe anul 2018 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, cu prevederi de 1.522,00 mii 
lei la venituri și 2.100,00 mii lei la cheltuieli, cu venituri realizate în sumă de 1.514,33 mii lei si 
cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în  sumă de 1.753,86 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.7. 

Art.9. Se aprobă Contul anual de execuţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 
2018, cu prevederi bugetare în sumă de 170.698,00 mii lei la venituri și  cheltuieli in suma de 
170.698,00 mii lei, cu venituri realizate în sumă de 163.786,55 mii lei şi cheltuieli reprezentând plăţi 
efectuate în  sumă de 138.077,42 mii lei, conform anexei nr. 2.1 și 2.2. 
 Art.10. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al R.A. Administraţia Zonei Libere 
Sulina  - la venituri cu prevederi  în sumă de 2.950,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 2.947,14 
mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 2.950,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 2.412,70 mii 
lei, conform anexei nr. 3a). 

Art.11. Se aprobă Contul anual de execuţie pe anul 2018 al R.A. Aeroportul „Delta Dunării” 
Tulcea, la venituri cu prevederi  în sumă de 15.606,00 mii lei şi venituri realizate în sumă de 5.128,00 
mii lei şi la cheltuieli cu prevederi în sumă de 15.606,00 mii lei şi cheltuieli înregistrate de 4.781,00 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 2018, 
respectiv Bilanţul şi anexele acestuia. 

 Art.14. Anexele 1a), 1b), 1.1-1.48, 2a), 2b), 2.1-2.7, 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 şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 64  
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 2019  

 
 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr.  7723/22.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7724/22.05.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ 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 2019; 
 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; 
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 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 local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul I 2019, 
cu veniturile realizate în sumă de 43.609,19 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 
de 31.079,98 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2019 al bugetelor instituțiilor publice 
finanțate integral din venituri proprii, cu veniturile realizate în sumă de 64.404,90 mii lei şi cu cheltuieli 
reprezentând plăţi efectuate în sumă de 36.466,05 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul I 2019 al bugetelor instituțiilor publice 
finanțate parțial din bugetul local, cu veniturile realizate în sumă de. 2.150,19 mii lei şi cu cheltuieli 
reprezentând plăţi efectuate în sumă de 1.942,95 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. 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 şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 65 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7879/ 24.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

7905/24.05.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019, ale  art. 
19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare și 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 bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la venituri 
de la suma 345.285,00 mii lei la suma de 360.540,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma 413.573,00 mii 
lei la suma de 428.828,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea  
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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 5.500 mii lei în 
cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent 
ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 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 2019 
pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea 
secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.491,0 mii lei din excedentul anilor precedenți. 
 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificată pe 
anul 2019 şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista 
lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene rectificată pe anul 2019, conform anexei 
nr. 4. 
 Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare 
rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 5. 
 Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor/ evenimentelor socio-culturale, finanţate din bugetul 
propriu al Judeţului Tulcea, rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 6. 
 Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 
programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, rectificată pe 
anul 2019, conform anexei nr. 7. 
 Art. 6 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 7 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 
consilieri județeni prezenți. 
 
     PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
           Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 66   
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 
 

 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7878/24.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7920/10848/24.05.2019 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ și al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019; 
 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  
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nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

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 şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Tulcea, pe anul 2019, la venituri de la suma de 157.578 mii lei la suma de 166.183 mii lei şi 
la cheltuieli de la suma de 183.287 mii lei la suma de 191.892 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de 
dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  
 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 
 
 
     PREŞEDINTE                   Contrasemnează, 
       Horia TEODORESCU                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                     Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 
privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7880/ 24.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7904/1772/ 24.05.2019 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei  Autonome 
„Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina,  pe anul 2019; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin (3), litera a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 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; 
           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 
„Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri de la suma de 3.408 mii lei la suma 
de 3.958 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 3.385  mii lei la suma de 3.935 mii lei, conform anexelor 
nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Administratia Zonei Libere 
Sulina, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 
 
 
        PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 
  Horia TEODORESCU                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
              Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 68 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018  

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 
  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Având în vedere: 
- Nota de fundamentare nr. 7719/ 22.05.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului 
Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 7720/ 22.05.2019 pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 
construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 
domeniul sănătăţii,cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi f) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea nr.215/2001 a  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/31.08.2018 privind aprobarea listei 
solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 
sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii; 
  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În  temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e: 

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în 
Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- poziţia nr. 27 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Dascălu Paula se abrogă. 
Art. 2 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 

2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 69 
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI 
 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 7717/22.05.2019 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice 
Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului 
Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 7718/22.05.2019 privind aprobarea listei de 
repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru 
tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI; 
  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. a) pct.3 din Legea nr. 215/2001 a  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 47/19.04.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor 
care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei 
de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI; 
  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În  temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art.1 Se aprobă lista de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri 
specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2 (1) Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru 
tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în 
termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.  

 (2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 
Art.3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 
declaraţie pe propria răspundere. 

Art.4 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 
Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului Judeţul Tulcea.  
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

   
        PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 70 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind 

stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de 
Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, 

 cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 7715/ 22.05.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 
Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului 
Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 7716/ 22.05.2019 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și 
contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe 
destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin.(5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În  temeiul art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 
locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lista cuprinzand cuantumul chiriei pentru 
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locuintele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 
46A, scara A si B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum 
urmează: 

- poziţia nr. 25 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul repartizat doamnei Dascalu 
Paula se modifică conform anexei la prezenta hotărâre. 

- după poziția nr. 48 se completează cu 4 noi poziții, respectiv de la 49 la 52, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 
Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, 
Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Tulcea.  
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 71    
privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la  

 „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  pe  anul  2019 
 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal  
constituită; 

Având  în  vedere  Nota  de  fundamentare  nr. 7721/ 22.05.2019 și Raportul de specialitate nr. 
7722/ 22.05.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ privind  participarea Județului 
Tulcea prin Consiliului Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto  național”  
pe  anul  2019; 

Văzând  rapoartele  comisiilor  de  specialitate  a  Consiliului  Judeţean  Tulcea; 
În conformitate cu  prevederile  Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/ 2017 pentru  aprobarea  

Ghidului  de  finanţare  a  Programului  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  național 2017 - 2019,  
cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
       

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul  
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019.   
       Art. 2. Se aprobă casarea unui autoturism uzat, conform  datelor de identificare prevăzute în 
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou, prin „Programul de stimulare a înnoirii  
Parcului auto naţional” pe  anul  2019. 

Art. 4. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar asigurarea contribuţiei proprii necesare 
achiziţionării autovehiculului nou în cadrul programului  se  va  face  din  bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli al Județului Tulcea. 
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Art. 5. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 
Economice  Buget – Finanţe  şi  Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 72 
privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru unele categorii de personal medical şi 

de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7881/24 mai 2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7924/24 mai 2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind acordarea de 
stimulente financiare lunare pentru unele categorii de personal medical şi de specialitate din Spitalul 
Județean de Urgență Tulcea; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
 În conformitate cu prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3, art. 4 și art. 91 
alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1 - Se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime 
brute pe țară, medicilor specialiști din Secția Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Tulcea, până la completarea numărului de posturi de medici specialiști, conform 
statului de funcții aprobat. 
 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 
 
     PREŞEDINTE                        Contrasemnează, 
         Horia TEODORESCU                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                           Marius Cristi MIHAI 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 5/2019                                          
 

13 
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 73 
privind  aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și 
Societatea Română de  Televiziune, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj în vederea 

organizării în comun a evenimentului  
,,Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ - PROIECTUL DUNĂREA” 

 
 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal 

constituită; 
        Văzând Nota de fundamentare nr. 7792 din 23.05.2019 și Raportul de specialitate nr. nr. 
7793/23.05.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, 
Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului, al Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică prin care se propune aprobarea 
parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Română de 
Televiziune, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj în vederea organizării în comun a 
evenimentului ,,Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ - PROIECTUL DUNĂREA”; 
             Având în vedere Scrisoarea de intenţie nr. 1572/23 aprilie 2019, înregistrată la Consiliul 
Județean Tulcea cu nr. 6277 din 23.04.2019 a Studioului Teritorial de Televiziune Cluj, prin care se 
solicită sprijinul autorității județene pentru derularea proiectului ,,România Continuă – Proiectul 
Dunărea”;  
             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e) coroborat cu alin. 6 lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1. Se aprobă parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și 

Societatea Română de Televiziune, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj în vederea organizării 
în comun a evenimentului ,,Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ - PROIECTUL DUNĂREA”; 
Acordul de Parteneriat se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Acordul de 
Parteneriat aprobat la art. 1, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre. 
 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, Centrului Național de Informare și 
Promovare Turistică și Serviciului Contencios și Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  
           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 
 
                     
                     PREŞEDINTE,                                                             Contrasemnează,  
               Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                           Marius Cristi MIHAI 
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   HOTĂRÂREA NR. 74  
privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea implementării 

proiectului „Puncte de prim ajutor în școli din mediul rural” 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Văzând  Nota de Fundamentare nr. 7743/22.05.2019 şi Raportul de specialitate al Direcției 

Economice, Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi 
Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică nr. 7744/22.05.2019 prin care se 
propune aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea implementării proiectului „Puncte de 
prim ajutor în școli din mediul rural”; 

Ținând cont de solicitarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea 
înregistrată cu nr. 6953/08.05.2019; 

Văzând rapoartele  Comisiilor  de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
În conformitate cu prevederile art. 8 și art. 11 lit. i)  din  Legea  nr. 139/1995 a Societății 

Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin.(5) 
lit. a) pct. 3 și alin.(6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea implementării proiectului 
„Puncte de prim ajutor în școli din mediul rural”, conform Acordului de parteneriat anexă la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Acordul de 
parteneriat aprobat conform art. 1. 

Art. 3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului 
Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului în vederea ducerii la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
        PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 
HOTĂRÂREA NR. 75 

privind stabilirea cotizației anuale a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către 
Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării  

 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
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Văzând Nota de Fundamentare nr. 7794 din 23.05.2019 şi Raportul de specialitate nr.7795 din 
23.05.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, Relații 
Externe, Anticorupție și Promovarea  Județului și al Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea cotizației anuale a Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit. a)  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46 alin. (1) 
lit. a) și f) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 20 lit. i din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de art.13 din Statutul  Asociația de Management al Destinației Turistice Delta 
Dunării 
 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 106/2018 precum şi de Hotărârea nr. 
3/18.09.2018 a Adunării Generale a Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării; 
            În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1 Se stabilește cotizația anuală a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către 
Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării în cuantum de 24.000 lei.  

Art. 2 Plata cotizaţiei se va acorda în funcție de prevederile bugetare aprobate prin Bugetul de 
venituri și cheltuieli al județului Tulcea. 

Art. 3 Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, 
Serviciului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului, Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică și Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării. 
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
        PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 76 
               pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale  

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin  
Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare  

 
  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
   Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare nr. 7763 din 22.05.2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse 
Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului Guvernanță Corporativă 
înregistrat cu nr. 7764 din 22.05.2019 prin care se propune modificarea organigramei și a statului de 
funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere 
Sulina” nr. 459/23.04.2019 privind propunerea de modificare a structurii organigramei şi a statului de 
funcţii al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“; 
         Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
          Conform art. 91 alin.(1) lit. a)  şi 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 administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

          Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome 
„Administrația Zonei Libere Sulina”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 
174/2017, cu modificările și completările ulterioare, 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, Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, Direcţiei 
Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 
Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                     Marius Cristi MIHAI 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 77 
              privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  
nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 
Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7815 din 23.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

7816 din 23.05.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al 
Compartimentului Guvernanță Corporativă privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare; 
  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
          Conform art. 91 alin.(1) lit.a)  şi 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 administrației publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e: 
 

          Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome 
Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.185/2018, 
cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotarâre. 
           Art.2 Serviciul Administraţie Publică  Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 
Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Direcţiei 
Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 
Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
        PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 78 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei 
reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal –  
Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare 

 
 
      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
      Văzând Nota de fundamentare nr. 7755/22.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7756/22.05.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 
Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 
nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor 
tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ 
Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare; 
        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
        Având în vedere: 
            - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art.10 alin.(4) lit.c) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 8 alin.(3),  ale art.12 alin.(4) si alin.(5) din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin 
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare. 
           În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 
reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 
81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 1.090.315,23 lei, 
inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.” 
          Art. 2. Anexa nr. 2 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 
81+921 – 94+518” la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 
reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 
81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta 
hotărâre. 
             Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 
Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 
              Horia TEODORESCU                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
 
 

HOTĂRÂREA NR.79 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind 

aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-
economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
      Văzând Nota de fundamentare nr. 7753/22.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7754/22.05.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 
Economice Buget Finanţe şi Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de 
intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de interes judetean, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
        Având în vedere: 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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            - prevederile art.10 alin.(4) lit.c) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art.8 alin.(3), ale art.12 alin.(4) şi alin.(5)  din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin 
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare. 
            În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 
cuprinzând caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi sursele de finanţare pentru 
obiectivul  „Reabilitare DJ 222 A, Horia – Hamcearca – Nifon, km 0+000 – 15+725”, cu modificările 
şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 
Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
        PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 80 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei 
reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D –  
Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare 

 
 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2019, legal constituită; 
      Văzând Nota de fundamentare nr.7757/22.05.2019 şi Raportul de specialitate nr. 
7758/22.05.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 
Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 
nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor 
tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 
pentru obiectivul de investitii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 
2+445 ”, cu modificările ulterioare; 
        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
        Având în vedere: 
              - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art.10 alin.(4) lit.c) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 8 alin. (3), ale art.12 alin.(4) şi alin.(5) din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin 
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare. 
       În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 
reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 212.648,40 lei, 
inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.” 
          Art. 2. Anexa nr. 2 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  
„Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie DN 22 D – Turcoaia, km 2+445” la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a 
indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al 
Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie DN 22 D – 
Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta 
hotărâre. 
             Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 
Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 
2019, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 29 
consilieri județeni prezenți. 

 
 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 
             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 
secțiunea „Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 
link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 
Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  
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