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HOTĂRÂREA NR. 98 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 iunie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8486/15.06.2018, Raportul de specialitate nr. 

8494/18.06.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea 

rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018 și H.G. nr. 

335/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

art.19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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 bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 176.590,00 mii lei la suma de 185.790,00 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 238.602,00 mii lei la suma de 247.802,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si 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 11.500 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 2018 pentru cele două secțiuni. 

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

excedentul anilor precedenți. 

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

 Art. 3 – 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 extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data 

de  21 iunie 2018, după cum urmează:  24 voturi „pentru”,  - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 99  

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 iunie 2018, 

legal constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8487/15.06.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 8546/18.06.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei 

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

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

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

anul 2018 și H.G. nr. 335/ 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale; 

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

reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific 

deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare şi O.M.F. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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 2018, la venituri de la suma de 10.591,0  mii lei 

la suma de 15.606,0 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 10.591,0  mii lei la suma de 15.606,0 

mii lei, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea. 

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

de  21 iunie 2018, după cum urmează:  24 voturi „pentru”,  - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 6/2018                                          

 

5 

 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 100 

privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin 

Consiliul Judetean Tulcea, în calitate de partener,  la depunerea cererii de finanțare a 

proiectului intitulat ”CHIPS”, precum și a cofinanțării aferente 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 iunie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 8471/15.06.2018 și Raportul de specialitate al 

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

Buget, Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 8472/15.06.2018, prin care se propune 

aprobarea participării Unității Administrativ-Teritorială Județul Tulcea prin Consiliul Județean 

Tulcea, în calitate de partener, la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat ”CHIPS”, 

precum și a cofinanțării aferente; 

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

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și d), alin. (5), lit. a), pct.9, alin. (6), 

lit. a) și c) și art.98 coroborat cu art. 45, alin.(2), lit. d) 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 participarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin 

Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de partener, la depunerea cererii de finanţare a proiectului 

intitulat “CHIPS” în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG Europe 2014-

2020, Apelul 4. 

Art. 2 - Valoarea alocată Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul 

Judeţean Tulcea  în cadrul proiectului este de 248.240 Euro (inclusiv T.V.A.).  

Art. 3 - Se aprobă cofinanţarea proiectului asigurata din bugetul propriu al Județului 

Tulcea cu suma de 37.236 Euro (inclusiv T.V.A.).  

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget, Finanţe şi Administrativ. 

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

data de  21 iunie 2018, după cum urmează:  24 voturi „pentru”,  - „abţineri”, - voturi 

„împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 101 

privind aprobarea proiectului ,,Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni  

în municipiul Tulcea - zona faleza” 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 iunie 2018, 

legal constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 8624/19.06.2018 și Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice 
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Buget, Finanţe şi Administrativ,  înregistrat cu nr. 8625/19.06.2018, prin care se propune 

aprobarea proiectului ,,Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni în 

municipiul Tulcea - zona faleza”; 

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

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și d), alin. (5), lit. a), pct.9 din 

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

completările ulterioare;  

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul ,,Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni 

în municipiul Tulcea - zona faleza” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Masura nr. 2 Sporirea atuurilor de 

mediu si incurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbarilor climatice. 

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Facilități de acostare pentru nave mici 

și ambarcațiuni în municipiul Tulcea - zona faleza” în cuantum de 2.730.826,32 lei (inclusiv 

TVA).  

Art. 3. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu în calitate de Președinte al 

Consiliului Județean Tulcea să semneze cererea de finanțare, contractul de finanțare precum și 

toate actele necesare implementării proiectului.  

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

Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget, Finanţe şi Administrativ. 

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

de  21 iunie 2018, după cum urmează:  24 voturi „pentru”,  - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 102 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr.  8737/21 iunie 2018 și Raportul de specialitate 

nr. 8738/21 iunie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea 

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

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 185.790,00 mii lei la suma de 188.504,00 mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 247.802,00 mii lei la suma de 252.916,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si 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 9.100 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 2018 pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 2.400,0 mii lei din 

excedentul anilor precedenți și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 62.012,0 mii lei din 

excedentul anilor precedenți. 

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

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

şi 3a şi lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene rectificată pe anul 2018, 

conform anexei nr. 4. 

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

aderare rectificată pe anul 2018, conform anexei nr. 5. 

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

proiectelor, programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului 

Tulcea, rectificată pe anul 2018, conform anexei nr. 6. 

 Art. 5 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 103 

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituții publice 

de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8739/21 iunie 2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 8740/21 iunie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ale unor instituții publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii 

Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 1.730 mii lei la suma 

de 1.780 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 1.730 mii lei la suma de 1.780 mii lei, conform 

anexelor nr. 1 şi 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului de 

Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 5.094 

mii lei la suma de 5.994,35 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 5.094 mii lei la suma de 

5.994,35 mii lei, conform anexelor nr. 2 şi 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 104 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8741/21 iunie 2018 și Raportul de specialitate 

nr. 8742/15774/ 21 iunie 2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu 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; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 6/2018                                          

 

9 

 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din alocații 

bugetare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, la 

venituri de la suma de 81.218  mii lei la suma de 82.668 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

81.218 mii lei la suma de 82.668 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a și Lista cheltuielilor de 

capital cu finanțare din alocații bugetare, rectificată pe anul 2018 conform anexei nr. 1.b, care 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 Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 105 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea, pe anul 2018 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8743/21 iunie 2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 8744/21 iunie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu 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; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 236 mii 

lei la suma de 2.190 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 236 mii lei la suma de 2.190 mii lei, 

conform anexelor nr. 1, 1a și 1b, ce  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională  Tulcea. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 29 

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

  

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 106 

privind participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de 

membru asociat, la Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării  

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8697/21.06.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

8698/21.06.2018 al Direcţiei Turism şi Mijloace de Transport, al Serviciului Comunicare, Relaţii 

Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului, al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi 

al Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi Administrativ, prin care se propune participarea 

judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de membru asociat, la Asociaţia 

de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării; 

Ţinând cont de invitaţia Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 8001/06.06.2018, de participare a judeţului 

Tulcea, prin Consiliul Judeţean, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit.h) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin.(6) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi în vederea aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2017 

pentru modificarea și completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de turism în România; 

  În temeiul art. 97 alin.(1) 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 participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate 

de membru asociat, la Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, în 

scopul elaborării şi implementării strategiei de dezvoltare a turismului în Delta Dunării şi 

Dobrogea de Nord. 

Art. 2 Consiliul Judeţean Tulcea ia act şi este de acord cu prevederile Actului Constitutiv 

şi ale Statutului Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, în forma 

prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se desemnează domnul Strat Marius Gheorghe, şef birou în cadrul Centrului 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea, să facă parte din Adunarea Generală a 

membrilor Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, în vederea 

reprezentării intereselor unităţii administrativ-teritoriale judeţul Tulcea în cadrul Asociaţiei. 

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

Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, Direcţiei Turism şi Mijloace de 
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Transport, Serviciului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului, 

Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, Direcţiei Economice, Buget Finanţe şi 

Administrativ, domnului Strat Marius Gheorghe şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.   

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă” 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 107 

pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobata prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 62/27.05.2016, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8450/15.06.2018 și Raportul de specialitate 

nr. 8451/15.06.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi al Serviciului 

Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune actualizarea Monografiei economico-

militare a judeţului Tulcea, aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 

62/27.05.2016, cu modificările  și completările ulterioare; 

Ţinând cont de adresa nr. 237/TL/12.06.2018 a Administrației Naționale a Rezervelor de 

Stat si Probleme Speciale–Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale Județul Tulcea, 

înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 8249/12.06.2018; 

Văzând  rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 

45/1994, cu modificările ulterioare, ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art.2 alin.(1) si art. 4, alin (1)  

- ANEXA 1 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare 

a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 

1174/2011, ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naționale de protecție  a informațiilor clasificate în Romania, cu modificările si completările 

ulterioare, ale  Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de 

serviciu şi ale art. 91 alin. (1) lit f  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea anexelor nr. 1a), 1b), 1c), 3), 4), 5), 8e), 10, 11, 12, 16, 17c) 

și 18, la Monografia economico-militară a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor 

la prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea 

este „secret de serviciu”, conform prevederilor legale în vigoare. 

  (2) Gestionarea acestor informații se va face în condițiile prevăzute de lege.  
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Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica un exemplar Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, Centrului Militar Judeţean Tulcea, Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Tulcea și Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

care gestionează baza de date la nivel naţional, căreia îi va transmite un exemplar și pe disc 

optic. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 108   

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  

al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 iunie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2245 din 16.02.2018 şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice  nr. 

2246 din 16.02.2018 și al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 

Tulcea nr. 4039 din 15.02.2018 cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Tulcea;  

Ţinând cont de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date Bucureşti nr. 4420347 din 04.04.2018 şi adresa nr. 5631/17.04.2018 a Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Tulcea; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 2104/2004 

pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din 

aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi 

managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum si ale art.91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) 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 și completările ulterioare, 

 

                                                     h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Publice 

Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99/30.09.2010 prin care a fost modificat Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 

Tulcea. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a 
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Persoanelor Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice 

în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă” 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

          Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 109 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

constituită; 

 Având în vedere: 

- Notă de fundamentare nr. 8691/21.06.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

8692/21.06.2018  al Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

şi Compartimentului Sănătate privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

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

13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul Ministerului Sănătăţii, Direcţia Management şi Structuri Sanitare nr. 

XI/A/4107/SP/5567/21.05.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea la nr. 7684/30.05.2018; 

- Hotărârea nr. 9 din 14.06.2018 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea; 

           Văzând rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publică locală, 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 Spitalului Judeţean 

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

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

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

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

Evidenţă Funcţii Publice, Compartimentului Sănătate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 110    

privind aprobarea organigramei și a statelor  de funcţii ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

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

constituită; 

 Având în vedere:   

- Nota de fundamentare nr. 8802/22.06.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 8803/22.06.2018 privind 

aprobarea organigramei și a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea; 

          - avizul Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici nr. 29679 conexat cu nr. 

27396/2018; 

          - avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale nr. 21/18.05.2018 

transmis cu adresa nr. 1535/DPSS/1885/DM/21.05.2018; 

          - Hotărârea nr. 2 din 21.06.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 

de personal, cu modificările 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, începând cu data de 01.07.2018, organigrama și statele de funcții ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, conform anexelor nr. 1, 1a 

și nr. 1.a1 - 1.a.22, la prezenta hotărâre. 

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea organigramei și a 

statelor de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 30/26.02.2016. 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.                           

 

                 PREȘEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 111 

               pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome 

„Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate 

 prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/31.10.2017  

 

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

constituită; 

   Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare nr. 8700 din 21.06.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al Compartimentului 

Guvernanță Corporativă înregistrat cu nr. 8701 din 21.06.2018 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. 174/31.10.2017; 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere 

Sulina” nr. 421/22.05.2018 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 administrației 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. 

174/31.10.2017, 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 Judeţean Tulcea din data de 29 

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.. 

                           

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 112 

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2018,  

aprobat prin Hotărârea nr. 215 din 29 decembrie 2017 

 

 

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

constituită; 

          Văzând Nota de fundamentare, înregistrată cu nr. 8602/19.06.2018 și Raportul de 

specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice nr. 

8603/19.06.2018 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 
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specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr .215 din 29 

decembrie 2017; 

          În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), teza a-II-a din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 

215/29.12.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidenţă Funcţii Publice în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

   

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 113  

privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Orașului Isaccea și din 

administrarea Consiliului Local al Orașului Isaccea, în domeniul public al Judeţului 

Tulcea  

 

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

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare, înregistrată cu nr. 8723/21.06.2018 şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, al Compartimentului 

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea înregistrat cu nr. 8724/21.06.2018, prin care se propune solicitarea 

transmiterii unui imobil din domeniul public al Orașului Isaccea și din administrarea Consiliului 

Local al Orașului Isaccea, în domeniul public al Judeţului Tulcea; 

Având în vedere: 

-  adresa U.A.T. Orașul Isaccea nr. 5427/05.06.2018; 

- adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 

14939/08.06.2018; 

            Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 91, alin. 5), lit. a, pct. 2 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

Art. 1. Se solicită transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în 

anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al 

Orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local al Orașului Isaccea, în domeniul public al 

Judeţului Tulcea, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean. 

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

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a 2 case de tip familial 

în procesul dezinstituționalizării copiilor din centrele de plasament de tip clasic și asigurarea 

tranziției îngrijirii în comunitate. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Consiliului Local al Orașului Isaccea, Direcției Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.  

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

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

 

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI     

 

 

HOTĂRÂREA NR. 114 

privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Tulcea şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al Comunei Murighiol 

 și în administrarea Consiliului Local al Comunei Murighiol 

 

 

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

constituită; 

      Având în vedere Nota de fundamentare, înregistrată sub nr. 7836/04.06.2018, Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat 

sub nr. 7837/04.06.2018, prin care se propune transmiterea unor bunuri imobile din domeniul 

public al Judeţului Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al 

Comunei Murighiol și în administrarea Consiliului Local al Comunei Murighiol; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Murighiol nr. 48/16.05.2018 privind 

aprobarea solicitării transmiterii unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce au fost transmise pentru realizarea în 

comun a proiectului “MINIPORT TURISTIC ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL“, din 

domeniul public al Judeţului Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în 

domeniul public al Comunei Murighiol și în administrarea Consiliului Local al Comunei 

Murighiol; 

            Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, 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 transmiterea unor bunuri imobile, având datele de identificare 

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

Judeţului Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al 

Comunei Murighiol și în administrarea Consiliului Local al Comunei Murighiol, declarându-se 

din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local. 

Art. 2. Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute în anexă se face pe bază de 

protocol încheiat între părţile interesate. 

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

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Consiliului Local al 

Comunei Murighiol.  

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

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

 

              PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI     

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 115   

privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere Sulina” 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8796/22.06.2018,  prin care se propune 

înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil 

„Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru 

transmiterea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” şi 

Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 8797/22.06.2018; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 58/29.03.2018, privind solicitarea transmiterii 

bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din domeniul public al 

Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Direcția 

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

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 164/25.05.2018, privind trecerea 

bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, 

identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039 din domeniul public al municipiului 

Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere 
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și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al Judeţului Tulcea și în administrarea 

Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean de 

dezvoltare a portului Tulcea; 

- Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, 

utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi 

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/2017 privind darea în administrare către Regia 

Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare 

aflate în domeniul public al Județului Tulcea; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017 privind înființarea administrației portuare 

pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din  domeniul public al Județului Tulcea; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) şi art. 9, alin. (4) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

867, alin. (1) şi art. 868, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările ulterioare şi ale art. 91, 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 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 înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului 

Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” transmis în domeniul 

public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

164/25.05.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea unei noi poziţii cu nr. 

337, conform datelor cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se aprobă darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei 

Libere Sulina” a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, aflat în 

domeniul public al Județului Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 – Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut în anexă se face pe bază de protocol 

încheiat între părţile interesate. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Direcției Investiții, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public și Regiei 

Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

            PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

 Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                        Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 116 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009  

privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi 

agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de                                                              

29 iunie 2018, legal constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 6401/07.05.2018 prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - 

cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin 

domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de 

specialitate nr. 6402/07.05.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. (4), lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea 

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

ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G nr. 54/2006; 

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 modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi 

agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

1. La capitolul 2. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA             

PROCEDURII DE CONCESIONARE” punctul 2.6. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

“ 2.6. (a) Concedentul va exclude din procedura de atribuire orice ofertant despre care 

are cunoştinţă şi/sau poate demonstra prin orice mijloace adecvate ( cum ar fi certificat fiscal 

sau cazier fiscal sau alt document echivalent) că şi-a încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.” 

„ 2.6. b) Concedentul va exclude din procedura de atribuire a contractului de concesiune 

orice ofertant cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor 

prezentate de acesta sau a luat la cunoştinţă, în orice alt mod, că împotriva acestuia a fost 

pronunțată o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru neîndeplinirea culpabilă a 

obligaţiilor ce-i reveneau dintr-un contract de concesiune,  achiziţie publică  sau oricare alt 

contract încheiat cu o autoritate/instituție publică și care a avut ca obiect darea în folosinţă 

şi/sau exploatarea şi/sau punerea în valoare în orice alt mod a bunurilor proprietate publică.” 

 

2. La capitolul 2. ,,INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA             

PROCEDURII DE CONCESIONARE” punctul 2.7. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„2.7. Toate persoanele care doresc să participe la licitația publică plătesc o taxă de 

participare de 200 lei.”  

 

3.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.6. „CONDIŢII IMPUSE DE 

NATURA BUNURILOR CONCESIONATE”,  subpunctul  3.6.3. se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

            „ 3.6.3. Fiecare operator economic va prezenta prin ofertă un program de investiţii 

propriu, angajant, realizabil în termen de 4(patru) ani de la acordarea concesiunii terenului 

agricol, program prin care va aduce amenajarea agricolă în parametri funcţionali care să 

permită realizarea unei agriculturi în condiţiile de reglementare şi autorizare stabilite de 

autoritatea de mediu competentă. 

 Programul propriu  de investiţii va include, cel puţin, costurile cu: 

- realizarea, acolo unde este cazul, de activităţi de întreţinere a digurilor de protecţie a 

incintelor agricole, a canalelor, a drumurilor de exploatare/vicinale  si  a sistemelor 

de irigaţie şi desecare; 

- realizarea de activități pentru cartarea solului (memorii agropedologice, etc) 

           Conform art. 10 alin.(3)și alin.(14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau 

juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai 

mijloace ecologice admise, atât tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de 

autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”, iar în ceea ce 

priveşte practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite de către autoritatea publică 

centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de Ministerul Mediului.  Pe teritoriul 

rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor în 

activităţi de agricultură, silvicultură şi piscicultură este interzisă.” 

 

4.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.7. „MODUL DE ORGANIZARE 

AL CONCESIONARULUI”,  subpunctul  3.7.1. lit. (f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “ f) – nu şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la 

bugetul general consolidat şi împotriva acestuia nu a fost pronunțată o hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce-i reveneau dintr-un 

contract de concesiune, achiziţie publică  sau oricare alt contract încheiat cu o 

autoritate/instituție publică și care a avut ca obiect darea în folosinţă şi/sau exploatarea şi/sau 

punerea în valoare în orice alt mod a bunurilor proprietate publică..” 

 

  5.  La capitolul 3. ,,CAIET DE SARCINI”, punctul 3.11. „DISPOZIȚII FINALE”,  

subpunctul  3.11.2. se modifică și va avea următorul cuprins: 

             „3.11.2. Documentația de atribuire a concesiunii pentru suprafața de _____ha teren 

arabil din Amenajarea agricolă_______________ se pune în vânzare la sediul concedentului la 

prețul de 200  lei setul.” 

 

   6. La capitolul 5. ,, INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 

5.19. se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

         „5.19. Comisia de evaluare va stabili punctajul fiecărei oferte şi va declara 

câştigătoare oferta cu punctajul cel mai mare, aplicând criteriile şi algoritmul de calcul 

de mai jos :  

 

NUMĂRUL MAXIM DE PUNCTE____________________________________100  
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1. NIVELUL REDEVENŢEI ________________________________________95 

 

2. NIVELUL INVESTIŢIILOR ______________________________________ 5 

 

2.1  realizarea, acolo unde este cazul, de activităţi de întreţinere a digurilor de 

protecţie a incintelor agricole, a canalelor, a drumurilor de exploatare/vicinale  

si  a sistemelor de irigaţie şi desecare și realizarea de activități pentru cartarea 

solului (memorii agropedologice, etc)                

_________________________________ 5 

 

Numărul maxim de puncte care poate fi acordat este 100. Acesta reprezintă punctajul 

maxim. 

În procesul de evaluare punctajul se va acorda conform algoritmului de mai jos: 

 

P1 reprezintă nivelul redevenţei exprimat în lei/ha/an. Oferta care propune cel mai mare 

nivel al redevenţei (Redevenţamax) primeşte punctajul maxim de 95 de puncte. Fiecare dintre 

celelalte oferte de redevenţă (Redevenţa1, Redevenţa2, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat 

astfel: 

(Redevenţa1/ Redevenţamax) x 95. 

 

P2 reprezintă nivelul investiţiilor propuse. La subcriteriul 2.1, celei mai mari oferte i se 

va acorda punctajul maxim de 5 puncte ( Investiţiimax). Fiecare din celelalte oferte (Investiţii1, 

Investiţii2, ş.a.m.d.) va primi un punctaj calculat astfel: 

(Investiţii1/Investiţiimax) x 5.  

 

Punctajul acumulat de fiecare ofertă se va calcula după următoarea formulă: 

 

Ptotal= p1+p2 

 

Se va clasa pe primul loc şi va fi declarată câştigătoare oferta care acumulează cel mai 

mare număr de puncte după aplicarea formulei de calcul mai sus menţionate. 

În caz de punctaj egal se va declara câştigătoare oferta cu cel mai mare punctaj la 

Nivelul redevenţei. 

Dacă şi la Nivelul redevenţei se va constata un punctaj egal, se va declara câştigătoare 

oferta care are cel mai mare punctaj la criteriul Nivelul investiţiilor. 

Dacă egalitatea se menține și după aplicarea celor două criterii și a algoritmului de 

calcul concedentul va negocia cu ofertanții aflați la egalitate fiind declarat câștigător cel care 

oferă cel mai mare nivel al redevenței. 

 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului 

Public. 

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

iunie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”      

                                      

PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 117 

privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

458,6688 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul 

localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8725/21.06.2018 şi Raportul de specialitate  

nr. 8726/21.06.2018 al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al 

Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune avizarea în vederea introducerii 

în circuitul agricol a terenului în suprafața de 458,6688 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei 

Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

 Ţinând cont de solicitarea beneficiarului S.C. NewEco Stuf SRL, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr.7806/31.05.2018 și de Hotărârea Consiliului Local al comunei Crişan nr. 

25 din 24 mai 2018 privind acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în 

suprafaţa de 4.586.688 mp, situat în extravilanul localității Crișan, comuna Crişan, județul 

Tulcea,  de către concesionarul SC NewEco Stuf SRL cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 

386/2017; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.3 lit.d), art 10 lit.k) și art.12 din 

Anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea 

Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor; 

  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 avizează, în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

458,6688 ha, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității 

Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art.93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a 

fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de 

către beneficiarul S.C. NewEco Stuf SRL a procedurii privind introducerea sau redarea în 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi 

Asistenţă Juridică, beneficiarului S.C. NewEco Stuf SRL, Consiliului Local al comunei Crişan și 

Instituției Prefectului - județul Tulcea.  

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

iunie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 
              PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 118 

privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

245,3591 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul  

localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8727/21.06.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 8728/21.06.2018 al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al 

Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune avizarea în vederea introducerii 

în circuitul agricol a terenului în suprafața de 245,3591 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei 

Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

 Ţinând cont de solicitarea beneficiarului S.C. Sofimih Fishing SRL, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea sub nr.8115/08.06.2018 și de Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Crişan nr. 23 din 24 mai 2018 privind acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului 

în suprafaţa de 2 453 591 mp, situat în extravilanul localității Crișan, comuna Crişan, județul 

Tulcea,  de către concesionarul S.C Sofimih Fishing SRL cu respectarea dispozițiilor Ordinului 

nr. 386/2017; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.3 lit.d), art 10 lit.k) și art.12 din 

Anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea 

Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor; 

  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 avizează, în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

245,3591 ha, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității 

Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art.93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a 

fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de 

către beneficiarul S.C. Sofimih Fishing SRL a procedurii privind introducerea sau redarea în 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi 

Asistenţă Juridică, beneficiarului S.C. Sofimih Fishing SRL, Consiliului Local al comunei Crişan 

și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

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

iunie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă” 

  

               PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 119 

privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

207,7406 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul 

localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8730/21.06.2018 şi Raportul de specialitate 

nr. 8731/21.06.2018 al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al 

Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune avizarea în vederea introducerii 

în circuitul agricol a terenului în suprafața de 207,7406 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei 

Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea; 

 Ţinând cont de solicitarea beneficiarului S.C. Mariocons Hunting S.R.L., înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 8373/14.06.2018 și de Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Crişan nr. 24/24.05.2018 privind acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în 

suprafaţa de 2.077.406 mp, situat în extravilanul localității Crișan, comuna Crişan, județul 

Tulcea,  de către concesionarul S.C. Mariocons Hunting S.R.L. cu respectarea dispozițiilor 

Ordinului nr. 386/2017; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.3 lit.d), art 10 lit.k) și art.12 din 

Anexa la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea 

Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor; 

  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 avizează, în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 

207,7406 ha, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității 

Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art.93 alin.(8) din Legea nr. 18/1991 a 

fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de 

către beneficiarul S.C. Mariocons Hunting S.R.L. a procedurii privind introducerea sau redarea 

în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi 

Asistenţă Juridică, beneficiarului S.C. Mariocons Hunting S.R.L., Consiliului Local al comunei 

Crişan și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

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

iunie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă” 

 

             PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 6/2018                                          

 

26 

 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂREA NR. 120   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Sabiluc Drive  SRL Tulcea pe traseul 

Iazurile – Valea Nucarilor – Agighiol - J.T.Grup SRL Tulcea  

(punct de lucru şoseau Agighiol km 8, DJ 222) 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 8527/18.06.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 8528/18.06.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Sabiluc Drive SRL Tulcea; 

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

În conformitate cu: 

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

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Sabiluc Drive SRL Tulcea pe traseul 

Iazurile – Valea Nucarilor – Agighiol - J.T. Grup SRL Tulcea (punct de lucru şoseau Agighiol 

km 8, DJ 222), conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Sabiluc Drive SRL 

Tulcea. 

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

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

 
               PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
      

 

 

 

 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 6/2018                                          

 

27 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 121   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

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

Teliţa – Tulcea (S.C. VG Surface Protection SRL) 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 8525/18.06.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 8526/18.06.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Modern Agency SRL Tulcea;   

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

În conformitate cu: 

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

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

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

traseul Teliţa – Tulcea (S.C. VG Surface Protection SRL), conform Anexei la prezenta hotărâre.  

 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

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

Tulcea. 

 

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

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

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 122 

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru 

Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 9004/ 27.06.2018 și Raportul de specialitate al Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ nr. 9005/ 27.06.2018 privind aprobarea propunerilor 

de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea 

locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri 

specialiști din domeniul sănătății; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru 

Locuințe în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, cu 60 unități locative, 

destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 59/29.03.2018 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății. 

Art.4 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre  

Compartimentului  Gestionarea  şi  Dezvoltarea  Domeniului  Public, Direcţiei Economice 

Buget  Finanţe  şi  Administrativ și Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 

29 iunie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

      PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                             Marius Cristi MIHAI 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

 

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 

M-am deplasat în județ și am luat legătura cu primari și consilieri locali  pentru a afla problemele 

legate de activitățile acestora, nevoile stringente și prioritățile care privesc cetățenii comunei. 

Am consiliat primarii din Valea Teilor, Izvoarele și Nalbant pentru accesarea fondurilor 

europene pe programul de finanțare GAL (Grupul de Acțiune Locală). 

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 

În perioada 31 mai – 1 iunie, am participat la două evenimente importante, desfășurate sub 

umbrela Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (C.R.P.M.), și-anume Workshopu-ul „Între 

verde și albastru: durabilitate în turismul maritim și costier” și Adunarea Generală a Comisiei 

Balcanice și a Mării Negre. Manifestările au fost cuprinse în agenda evenimentelor  Zilei 

Maritime Europene, găzduite în acest an în orașul Burgas, Bulgaria. 

 

 

      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  


