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HOTĂRÂREA NR. 95 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7632/23.06.2017 a domnului preşedinte, Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 7633/23.06.2017 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 2017; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

venituri de la suma de 163.596 mii lei la suma de 193.721 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 203.876 

mii lei la suma de 244.866 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare și 

secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli 

conform anexei nr. 2.   

 (2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 mii lei în 

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

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

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2016 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aprobă finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 51.145,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

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

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

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

rectificată pe anul 2017, conform anexei nr. 5. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

2017, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”. 

 

       PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 96 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7634/ 23.06.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

Teodorescu şi Raportul comun nr. 7635/ 1792/ 23.06.2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

ulterioare; 

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

2017; 

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

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

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

ulterioare şi O.M.F. nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2017, la venituri de la suma de 7.620,0  mii lei la suma 

de 9.131,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 7.620,0  mii lei la suma de 9.131,0 mii lei, conform 

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

Dunării" Tulcea conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

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

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

2017, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, 5 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 97 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7636/ 23 iunie 2017 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 7637/23 iunie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ si  nr. 1082/22 iunie 2017 al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, pe anul 

2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 1.770 mii lei la suma de 1.890 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de  1.770 mii lei la suma de 1.890 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 98 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7638/ 23 iunie 2017 a domnului preşedinte,  Horia 

TEODORESCU şi Raportul comun nr. 7639/23 iunie 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 06/2017                                          

 

5 

 

 

Administrativ și  nr. 933/20.06.2017 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart”, pe anul 2017; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor 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 Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea pe anul 2017, la venituri de la suma de 2.677 mii lei la suma de 2.797 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de  2.677 mii lei la suma de 2.797 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a şi lista 

programelor şi proiectelor culturale, conform anexei  nr. 2. 

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

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de  

parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului  

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’ 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7413/19.06.2017, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 

7414/19.06.2017, prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 91, alin. 1, lit. e) şi alin. 6, lit. c) din 

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

ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 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 proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Vișina – Ceamurlia de Sus’’ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ -Teritorială – Județul 

Tulcea - lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Jurilovca, Unitatea 

Administrativ -Teritorială – Comuna Ceamurlia de Jos și Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna 

Baia, în vederea implementării în comun a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’, conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa la 

prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’, în cuantum de 40.679.791,30 lei (inclusiv TVA) din 

care TVA 6.369.991,30 lei. 

         Art. 4. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale – 

Județul Tulcea, în sumă de 841.304,74 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, în cuantum de 28.274,40 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 813.030,34 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 

proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina - Ceamurlia de 

Sus’’. 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’, pentru 

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

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’ pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Tulcea. 

Art. 8. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității 

Administrativ Teritoriale – Județul Tulcea.  

Art. 9.  - 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, Unității Administrativ Teritoriale - 

Comuna Jurilovca, Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Ceamurlia de Jos și Unității 

Administrativ Teritoriale - Comuna Baia. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 100 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de  

parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului  

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’ 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7415/19.06.2017, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 

7416/19.06.2017, prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă”; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 91, alin. 1, lit. e) şi alin. 6, lit. c) din 

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

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Enisala-Babadag-Slava Rusă’’ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2017/6/6.1/ITI/1. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul 

Tulcea - lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială - Comuna Sarichioi, Unitatea 

Administrativ-Teritorială – Orașul Babadag, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Slava 

Cercheză în vederea implementării în comun a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’, conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa 

la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’, în cuantum de 31.446.728,80 lei (inclusiv TVA), 

din care TVA 4.926.133,80 lei. 

         Art. 4. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale – 

Județul Tulcea, în sumă de 634.308,43 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, în cuantum de 5.483,52 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 628.824,91 lei (inclusiv TVA), reprezentând 

cofinanțarea proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-

Babadag-Slava Rusă’’. 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 
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Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’pe întreaga perioadă 

de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Tulcea. 

Art. 8. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

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

Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea.  

Art. 9.  - 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, Unității Administrativ-Teritoriale - 

Comuna Sarichioi, Unității-Administrativ Teritoriale – Orașul Babadag și Unității-Administrativ 

Teritoriale – Comuna Slava Cercheză. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 101 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de  

parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului  

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’ 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 7411/19.06.2017, a Domnului Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, Horia TEODORESCU şi Raportul comun al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ nr. 

7412/19.06.2017, prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului, ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Niculițel și Turda – Sarichioi”; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, art. 91, alin. 1, lit. e) şi alin. 6, lit. c) din 

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

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul 

Niculițel și Turda – Sarichioi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
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terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2017/6/6.1/ITI/1. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ - Teritorială Județul 

Tulcea - lider de proiect şi Unitatea Administrativ - Teritorială Orașul Babadag, Unitatea Administrativ 

- Teritorială Comuna Sarichioi, Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Mihai Bravu, Unitatea 

Administrativ - Teritorială Comuna Niculițel, în vederea implementării în comun a proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’, 

conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’, în cuantum de 76.416.925,56 lei inclusiv TVA, 

din care TVA 12.019.594,56 lei. 

         Art. 4. Se aprobă contribuția proprie totală în proiect a Unității Administrativ – Teritoriale 

Județul Tulcea în valoare de 1.633.634,71 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului în cuantum de 107.445,10 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă în cuantum de 1.526.189,61 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’. 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’, 

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

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’ pe întreaga perioadă 

de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Tulcea. 

Art. 8. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității 

Administrativ – Teritorială Județul Tulcea. 

Art. 9. 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, Unității Administrativ - Teritoriale Orașul 

Babadag, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Sarichioi, Unității Administrativ - Teritoriale 

Comuna Mihai Bravu și Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Niculițel. 

 Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 102 

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, 

 în administrarea Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea  
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de  fundamentare  nr. 7622/23.06.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu şi Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 
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Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 

7623/23.06.2017 prin care se propune transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului 

Tulcea, în administrarea Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 867, alin. (1) şi art. 868, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c),  alin. (4), lit. a) 

şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e 

 

Art. 1 - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, având 

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

administrarea Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea. 

Art. 2 - Destinaţia imobilului care se transmite în administrare este de sediu al Bibliotecii 

Judeţene „Panait Cerna” Tulcea. 

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

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 103 

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din  administrarea 

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 

 în domeniul public al judeţului Tulcea 

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

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

Horia Teodorescu, înregistrată cu nr. 7728/27.06.2017 şi Raportul comun al Direcţiei Economice, 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat cu nr. 7729/27.06.2017, 

prin care se propune solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din 

administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și art. 91, alin. (1), lit.f) din Legea nr. 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1.  Se solicită transmiterea unui imobil, teren şi construcţii, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și 

din administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în domeniul public al 

judeţului Tulcea. 

Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se va utiliza în vederea realizării obiectivului 

de investiții „Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea și conservarea obiectivului 

Farul Vechi Sulina, județul Tulcea”. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcției Investiții 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.  

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 104   

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 30 iunie 2017, legal 

constituită; 

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

7731 din 27.06.2017 şi Raportul Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii 

Publice înregistrat cu nr. 7732 din 27.06.2017 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. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 
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Art.1  Începând cu 01 iulie 2017, 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, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi 

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

îndeplinire.   

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iunie 

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

 

 

       PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 06/2017                                          

 

13 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 

IUNIE – DECEMBRIE 2016 

 

 

Ședințe ale Consiliului Județean 

Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului județean. 

Am intervenit atunci când a fost necesar exprimând puncte de vedere asupra materialelor 

cuprinse în ordinea de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului județean, ori în legătură cu opiniile 

exprimate în cadrul ședințelor de comisie de către ceilalți membri ai comisiei. 

  

Ședințe ale comisiilor de specialitate 

Am participat la toate ședințele comisiei de specialitate. 

Am solicitat clarificări persoanelor responsabile din cadrul Consiliului județean, asupra 

proiectelor de hotărâri promovate. 

 

Activitatea în teritoriu 

Am luat legătura cu primari din județul Tulcea, pentru a afla problemele legate de activitățile 

primăriilor, nevoile stringente și prioritățile care privesc în primul rând cetățenii. 

Astfel la Primăria Turcoaia am semnalat calitatea slabă a apei. Am identificat modalitatea de 

asigurare a furnizării apei potabile prin schimbarea sursei de apă. 

La Primăria Peceneaga este necesară realizarea unei baze sportive, atât pentru activități de 

educație fizică si sport pentru elevi, cât și pentru cetățenii localității. 

La Primăria Murighiol am identificat necesitatea reabilitării dispensarelor Plopul și Murighiol, a 

școlii Murighiol, realizarea unei rampe de gunoi. 

La Primăria Cerna este de strictă necesitatea realizarea unui sistem centralizat de colectare și 

tratare a apelor uzate. 

La Primăria Nalbant am identificat necesitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă în 

localitatea Nicolae Bălcescu, reabilitarea dispensarului din Nalbant și a școlii Nicolae Bălcescu. 

Am sprijinit conducerile primăriilor amintite pentru a face demersuri la MDRAPFE în vederea 

includerii în programul național de dezvoltare locală a investițiilor, în condițiile în care autoritățile 

publice locale nu dispun de surse proprii în vederea executării lucrărilor. 

Nu am ținut audiențe în teritoriu, dar am răspuns de fiecare dată invitației venite din partea 

administrației publice locale pentru participarea la evenimente de interes local. 

 

Reprezentare în consilii de administrație. 

Nu sunt reprezentantul consiliului județean în nici un consiliu de administrație. 

 

Misiuni oficiale în străinătate 

Nu am participat la misiuni în străinătate. 

 

Consilier județean 

Paltarac Doru 

 

 
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  


