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HOTĂRÂREA NR. 123 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018  

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

pe anul 2018, cu modificările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iulie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9661/ 10 iulie 2018 și Raportul de specialitate nr. 

9662/ 10 iulie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Direcției Investiții, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 

2018, cu modificările ulterioare; 

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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă virarea de credite și modificarea anexei nr. 2 “Bugetul propriu general 

consolidat al Județului Tulcea pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/ 2018 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu 

modificările ulterioare, conform anexei nr. 1. 

Art. 2 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3 „Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii 

bugetare, pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/ 2018 privind aprobarea 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare, 

conform anexei nr. 2. 

      Art. 3 –Se aprobă modificarea anexei nr. 3a „Lista cheltuielilor de capital  finanţate din 

alocaţii bugetare, pe anul 2018 şi a creditelor de angajament pe anii 2019-2021- program multianual” 

la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare, conform anexei nr. 3 . 

 Art. 4 – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

iulie 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. 124 

privind aprobarea criteriilor, a structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor 

justificative necesare 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 extraordinară din data de 12 iulie 2018, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 9663/ 10.07.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ nr. 9664/ 10.07.2018 privind aprobarea criteriilor, a structurii pe 

specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare 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; 

  - Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 122/ 29.06.2018 și avizul favorabil al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 75298/ 5.07.2018 privind propunerile 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; 

  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 criteriile 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 nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Se aprobă structura pe specialități a membrilor comisiei sociale pentru analiza 

cererilor privind repartizarea locuințelor destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul 

sănătății, după cum urmează: 

- Președinte: - Administratorul Public al Județului Tulcea  

- membri: - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea- economist 

                - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului  Județean Tulcea- jurist  

                - reprezentant al Primăriei Municipiului Tulcea 

                - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Județeană Tulcea 

  - 2 reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Tulcea- medici 

                - 2 consilieri județeni 

- secretar comisie- funcționar public din Compartimentul Sănătate al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea. 

(2) Se aprobă structura pe specialități a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor cu 

privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor 
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privind repartizarea locuințelor destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, 

după cum urmează: 

- Președinte: - Vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea  

- membri: - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea- economist 

                - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului  Județean Tulcea- jurist  

                - reprezentant al Primăriei Municipiului Tulcea 

                - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Județeană Tulcea 

  - 2 reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Tulcea- medici 

                - 2 consilieri județeni  

- secretar comisie- funcționar public din Compartimentul Sănătate al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Tulcea. 

(3) Comisia socială și comisia de soluționare a contestațiilor, în componență nominală, vor fi 

constituite prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea. 

Art. 3 Se desemnează următorii consilieri județeni pentru a face parte din comisia socială și din 

comisia de soluționare a contestațiilor, constituite conform art. 2 alin. (1) și (2), după cum urmează: 

- Ivanov Viorica- membru comisia socială 

- Nedelcu Vasile-  membru comisia socială 

- Paltarac Doru- membru comisia de soluționare a contestațiilor 

- Bojian Marilena- membru comisia de soluționare a contestațiilor 

Art. 4 Se aprobă Lista actelor justificative necesare 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, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ și Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea și persoanelor 

nominalizate anterior.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

iulie 2018, după cum urmează: 23 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

               

 

              PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 125   

privind desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei Autonome  

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea  

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară, din data de                                                           

12 iulie 2018, legal constituită; 

           Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare nr. 9704 din 10.07.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului 

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

Corporativă înregistrat cu nr. 9705 din 10.07.2018 prin care se propune desemnarea unui administrator 

provizoriu al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

- Demisia d-lui Tarhon Victor formulată prin adresa  înregistrată la Consiliul Județean Tulcea cu 

nr.7722 din 30.05.2018;  
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- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52 din 31.03.2017 privind numirea membrilor 

consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 64^1 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. 

f),  alin. (2), lit. d)  şi art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                     h o t ă r ă ş t e: 

  

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

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea a domnului Tarhon Victor. 

 Art. 2  (1) Se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea domnul  Vâlcu Stoian - administrator provizoriu. 

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este până la finalizarea procedurii de 

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

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

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

pentru semnarea,  în numele Consiliului Județean Tulcea, a contractului de mandat încheiat cu 

administratorul provizoriu al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea. 

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

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

modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență 

Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

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

 

             PREŞEDINTE,                                                                             Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 126 

privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie   

pentru  un membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

Dunării” Tulcea  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară, din data de                                                          

12 iulie 2018, legal constituită; 

Văzând  Nota de fundamentare nr. 9706 din 10.07.2018 şi Raportul de specialitate nr. 9707 din 

10.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice și al 

Compartimentului Guvernanță Corporativă privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de 

selecţie pentru  un  membru in Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta 

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

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) și art.64^4, alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

completările ulterioare;  

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

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

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1), lit. a) și lit. f) și art. 91 alin. (2), lit. d) din Legea 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă demararea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de 

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

Art.2  Se constituie comisia de selecţie a candidaților pentru desemnarea unui membru în 

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

prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

legale în materie. 

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

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

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice, Compartimentului Guvernanță 

Corporativă şi persoanelor desemnate în comisia de selecție pentru ducerea la îndeplinire.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 

iulie 2018, după cum urmează: 21 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 127 

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea  

și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la 

trimestrul II 2018  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10100/ 18.07.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

10101/ 18.07.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea execuției 

bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul II 2018; 

 Văzând raportul al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

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

215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul II 2018, 

cu veniturile realizate în sumă de 82.890,09 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 

de 79.884,06 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul II 2018 al bugetelor instituțiilor publice 

finanțate integral din venituri proprii, cu veniturile realizate în sumă de 87.964,90 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 65.803,95 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Contul de execuţie pe trimestrul II 2018 al bugetelor instituțiilor publice 

finanțate parțial din bugetul local, cu veniturile realizate în sumă de 4.250,45 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 3.555,95 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului Județului Tulcea . 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 iulie 

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

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 128 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 29/ 2018 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe 

anul 2018, cu modificările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10094/ 18.07.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

10095/ 18.07.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 29/ 

2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 

 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; 

  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 
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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 modificarea anexei nr. 4 “Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare la R.A. Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 29/ 

2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Instituției Prefectului Județului Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 iulie 

2018, după cum urmează: voturi  25 pentru”,  4 „abţineri” , - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 129 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 214/2017 

 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 iulie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 10157 /19.07.2018 și Raportul de specialitate 

al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 10158 /19.07.2018 cu privire la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.214/2017 privind aprobarea componenței 

Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 din 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență și a structurii orientative de personal, 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018; 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1. Se modifică componența Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 214/2017, după 

cum urmează:  
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- se desemnează, în calitate de membru al Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, doamna Furtună Nicoleta, director executiv 

al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, în locul 

doamnei  Cucerencu Luciana – Șef Serviciu Administrație Publică Locală – Consiliul 

Județean Tulcea;  

- se desemnează, în calitate de membru al Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, doamna Bălan Iulia, director al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, în locul domnului Condrat Nicușor – 

responsabil Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public - Consiliul 

Județean Tulcea; 

- se desemnează, în calitate de membru al Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, doamna Bumbac Carmen Gabriela, director 

al Școlii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, în locul domnului Ciortîrnel Sorin – expert 

superior Compartiment Sănătate - Consiliul Județean Tulcea. 

 

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

214/2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Tulcea se modifică în mod corespunzător. 

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Tulcea şi persoanelor nominalizate conform art. 1. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 iulie 

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

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

  HOTĂRÂREA NR. 130 

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

imobil ”Teren intravilan”, situat în Orașul Isaccea, 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2018, legal constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10142/19.07.2018 prin care se propune înscrierea în 

inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil ”Teren intravilan”, situat 

în Orașul Isaccea, 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Tulcea și Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, înregistrat sub nr. 10143/19.07.2018; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 113/29.06.2018 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;   
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- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Isaccea nr. 114/18.07.2018, privind transmiterea terenului 

intravilan în suprafață de 1640 mp, CF 32649, str. Livezii nr. 27, din domeniul public al Orașului 

Isaccea și din administrarea Consiliului Local Isaccea, în domeniul public al Judeţului Tulcea, 

declarându-se din bun de interes local în bun de interes județean; 

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 ”Teren intravilan”, situat în Orașul Isaccea, transmis în domeniul public al Judeţului 

Tulcea prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Isaccea nr. 114/18.07.2018, având datele de 

identificare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac 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. 338, conform 

datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea a bunului imobil ”Teren intravilan”, situat în Orașul Isaccea, având datele de 

identificare cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, în vederea realizării a 2 case de tip 

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

tranziției îngrijirii în comunitate. 

Art.4 – Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut în anexele nr. 1 și 2 se face pe bază de 

protocol încheiat între părţile interesate. 

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

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, Primăriei Orașului Isaccea şi Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 iulie 

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

              

               PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 131   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Valmar Autotrans  SRL Tulcea pe traseul 

Mahmudia – Vard Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2018, legal 

constituită: 

Văzând Nota de fundamentare nr. 10133/19.07.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 
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Amenajarea Teritoriului nr. 10134/19.07.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Valmar Autotrans SRL Tulcea.   

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

În conformitate cu: 

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

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

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe traseul Mahmudia 

– Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea, Compartimentului  Autoritatea   Judeţeană  de  Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Valmar Autotrans  SRL 

Tulcea. 

             Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 iulie 

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

 

 

               PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
 

 

 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TULCEA 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 

Judeţului Tulcea nr.77/05.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă 

extraordinară în ziua de 03 iulie 2018;   

Luând în considerare Nota de fundamentare întocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Tulcea, înregistrată sub nr.9084/02.07.2018; 

 Având în vedere acordul Ministrului Afacerilor Interne de instituire a stării de alertă la nivelul 

județului Tulcea, transmis prin adresa nr. 2859/02.07.2018; 

Ținând cont de prevederile art.22, litera c), și ale art.4 alin 2-6 din O.U.G. nr.21 din 15.04.2014 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare și prevederile Horărârii nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.15/2005 şi a Hotărârii Guvernului nr.1491/2004;    
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COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TULCEA 

 

h o t ă r ă ş t e: 

  

Art.1  Având în vedere evoluţia virusului pestei porcine africane la porcii domestici cât şi la 

porcii mistreţi, precum și în ferme comerciale de pe raza judeţului Tulcea,  se  declară stare de alertă 

la nivelul judeţului Tulcea, începând cu data de 03.07.2018, ora 10, până la ridicarea tuturor 

resticțiilor și eliminarea oricărui pericol. 

Art.2 Planul de măsuri privind prevenirea, depistarea și limitarea extinderii focarelor de pestă 

porcină africană pe teritoriul județului Tulcea este prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre și face parte 

integrantă din aceasta.  

Art.3  Pe durata declarării “stării de alertă“, organele administrației publice locale, comitetele 

locale pentru situații de urgență, centrul loal de combatere a bolilor prin unitatea locală de decizie, 

unitatea operațională locală, unitățile locale de sprijin, instituțiile cu responsabilități, persoane juridice 

și cetățenii sunt obligate să aplice măsurile stabilite la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență și transmise pentru implementare, către cei în drept, prin Secretariatul Tehnic Permanent. 

Art.4 Pe durata declarării “stării de alertă“ rolul principal pentru stabilirea planului de acţiune 

privind intervenţia în focar şi implementarea activităţilor de combatere îl are Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Tulcea, conform anexei nr.3, pct.18, din HG nr.557/2016; 

Art.5 Măsurile cu implicații financiare vor fi aplicate proporțional cu amploarea efectelor 

situației produse. Fondurile bănești necesare implementării acestei măsuri se asigură de către instituțiile 

care gestionează tipul de risc, consiliul județean, consiliile locale, sau fonduri guvernamentale, dupa 

caz. 

Art.6 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea civilă, 

contravențională sau penală. 

Art.7  Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență 

implicate și instituțiilor/operatorilor economici cu responsabilități, prin grija Secretariatului Tehnic 

Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea și se dă publicității prin mass-

media. 

                                                                   

                                                                                                                          Emisă astăzi, 03 iulie 2018. 

 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

P R E F E C T, 

                                                                  FURDUI LUCIAN 

 

 

 

 

 

 

 

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  


