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HOTĂRÂREA NR. 143 

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

pe anul 2018 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12678/13.09.2018 și Raportul de specialitate nr. 

12679/13.09.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcției Investiții 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) 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 și văzând 

O.U.G. nr. 78/2015 cu privire la rectificarea bugetului 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 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018, la venituri de la suma de 188.775,00 mii lei la suma de 186.134,00 mii lei şi 

la cheltuieli de la suma de 254.937,00 mii lei la suma de 257.697,00 mii lei, conform anexei nr. 1, 

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

bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.   

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.600 mii lei 

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

curent ale secțiunii de funcționare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor 

goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent ale secţiunii de 

dezvoltare, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele 

exercițiului bugetar 2018 pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 4.150,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți și finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 67.413,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

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

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 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. 5. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

     PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 144 

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 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12680/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12681/ 25971/ 13.09.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 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, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 84.418,00  

mii lei la suma de 84.478,00 mii lei şi la cheltuieli de la  suma de 84.418,00 mii lei la suma de 

84.478,00 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1.a și Lista cheltuielilor de capital cu finanţare 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 21 

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

        

             PREŞEDINTE,                                                                            Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2018 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12682/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12683/ 5590/ 13.09.2018 al Directiei Economice Buget Finante si Administrativ și al Școlii 
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Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) si 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 şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea pe anul 2018, la venituri de la suma de 720 mii lei la suma de 719 mii lei și 

la cheltuieli de la suma de 720 mii lei la suma de 719 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a, 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 Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

        

            PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 146 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12684/13.09.2018 privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018 şi Raportul 

de specialitate nr. 12685/13.09.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și nr. 

1238/12.09.2018 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

 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), 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 : 
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Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean 

Bart” Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 2.443 mii lei la suma de 2.468 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 2.443 mii lei, la suma de 2.468 mii lei conform anexelor nr. 1, 1a și 1b, 

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 Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

        

             PREŞEDINTE,                                                                          Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 147 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

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

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12725/13.09.2018 privind aprobarea rectificării 

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

pe anul 2018 şi Raportul de specialitate nr. 12726/ 6841/ 13.09.2018 al Direcţiei Economice Buget 

Finanţe și Administrativ și Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; 

 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), 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 şi cheltuieli al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 6.211,85 mii lei la 

suma de 6.220,85 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 6.211,85 mii lei, la suma de 6.220,85 mii lei  

conform anexelor nr.1 și 1a  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 Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

        

            PREŞEDINTE,                                                                         Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 148 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2018 

 

 

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

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 12686/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12687/ 2477 /13.09.2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei 

Autonome Administrația Zonei Libere Sulina privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina, 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; 

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

finanţare la R.A. Administrația Zonei Libere Sulina” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

30/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația 

Zonei Libere Sulina, pe anul 2018, 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 - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

        

 

               PREŞEDINTE,                                                                      Contrasemnează, 

     Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 149 

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru 

Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 12688/13.09.2018 și Raportul de specialitate al Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al 

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 12689/13.09.2018 privind 

aprobarea listei de repartizare a locuințelor 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 în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 138/31.08.2018 privind aprobarea listei 

solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul 

sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe 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 lista de repartizare pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru 

Locuințe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru 

tineri specialiști din domeniul sănătății, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 (1) Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii 

pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, se vor adresa Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea în termen de 7 zile de la afișarea listei prevăzute la art. 1.  

(2) Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii. 

Art.3 La data repartizării locuințelor destinate închirierii pentru specialiști din domeniul 

sănătății, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declarație pe propria răspundere. 

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

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 21 

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

        

                PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 150 

privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate  

tinerilor specialiști din domeniul sănătății 

 

 

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

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 12690/13.09.2018 și Raportul de specialitate al Direcției 

Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al 

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 12691/13.09.2018 privind 

stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de 

Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor 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 în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a  

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 - Se stabilește cuantumul chiriei pentru locuințele construite de Agenția Națională 

pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, situate în Municipiul Tulcea, 

str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă cota autorităţii publice locale în cuantum de 1% din valoarea de înlocuire a 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 

aplicabilă numai titularilor de contract cu vârsta de peste 35 de ani. 

Art.3 – Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, conform anexei nr. 

2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență Juridică, 

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

        

 

               PREŞEDINTE,                                                                        Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 151    

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„Reabilitare și modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea” 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 12.555/11.09.2018 și Raportul de specialitate nr. 

12.556/11.09.2018  al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și  Managementul Proiectelor, prin care 

se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea”; 

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

Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. b, d și f, alin. (3), lit. f și  alin. (5) lit. 

a pct. 3 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu 

de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea”, conform anexelor nr. 1 

și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 152 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

„Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800” 

      

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 11550/22.08.2018 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor nr. 11558/22.08.2018 prin care se propune 
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aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”; 

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

          În baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. (1) lit. b și f și alin. (3) lit. f din Legea 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la 

Mm 38+800”, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezent hotărâre. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

          

                 PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 153   

privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității 

Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare 

,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota 

acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Grindu 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 12128/03.09.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului 

Guvernanță Corporativă nr. 12129/03.09.2018 prin care se propune acordarea unui mandat special 

domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Grindu; 

Având în vedere: 

- adresa Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare 

din Județul Tulcea” înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 11816/27.08.2018  

- Hotărârea nr. 33/14.08.2018 a Consiliului Local al Comunei Grindu; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 
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- art. 13 din Statutul Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă 

și Canalizare din Județul Tulcea”; 

- art.13 din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. d) şi f) și alin. (5), lit. a), pct. 13 din Legea administrației publice  locale  

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

             În temeiul art. 97 şi 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 acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului 

Județean Tulcea, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și 

Canalizare din Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului favorabil pentru acceptarea în calitate 

de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Grindu. 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calității, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

          

                 PREŞEDINTE,                                                                  Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 154 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

 Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr.169/15.12.2014, 

 cu modificările și completările ulterioare 

 

 

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

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare nr. 12693/13.09.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 

12694/13.09.2018 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 
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Art. 1 Începând cu 01 octombrie 2018, se aprobă modificarea statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, 

cu modificările și completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă 

Funcţii Publice.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

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

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 155 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale  

către S.C. Mih Dor Special Car SRL Greci pe traseul Greci – Măcin 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 12596/12.09.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 12597/12.09.2018 prin care se propune atribuirea unor licenţe de traseu 

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

Mih Dor Special Car SRL Greci; 

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) şi art. 35 alin. (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 unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Mih Dor Special Car SRL Greci pe 

traseul Greci - Măcin, 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. Mih Dor Special Car SRL 

Greci. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

septembrie 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, 1 vot „împotrivă”. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează,                                       

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                                                      

                                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 156   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Vlad Trans  SRL Măcin  

pe traseul Luncaviţa – Măcin 

 

 

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

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 12598/12.09.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 12599/12.09.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de traseu 

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

Vlad Trans SRL Măcin;  

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. Vlad Trans SRL Măcin pe traseul 

Luncaviţa – Măcin, 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. Vlad Trans  SRL Măcin. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea din data de 21 

septembrie 2018, după cum urmează: 21 voturi „pentru”, 4 „abţineri”, 1 vot „împotrivă”. 

          

 

                 PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 157 

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

1129,7770 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 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11171/09.08.2018 şi Raportul de specialitate  nr. 

11172/09.08.2018 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 suprafață de 1129,7770 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta 

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

 Ţinând cont de solicitarea beneficiarului S.C. Kiara Laci S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 10598/31.07.2018 și de Hotărârea Consiliului Local al comunei Crişan nr. 

90/31.07.2018 privind acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 

11.297.770 mp, situat în extravilanul localității Crișan, comuna Crişan, județul Tulcea, de către 

concesionarul S.C. Kiara Laci 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 suprafață de 

1129,7770 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. Kiara Laci 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. Kiara Laci 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 21 

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

          

 

                PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 158 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului agricol în suprafață de 20,45 

ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă Carasuhat 

 

 

 Consiliul județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 12736/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12737/13.09.2018 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public prin care 

se propune aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului  agricol în suprafață de 20,45 

ha, aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat  în Amenajarea agricolă Carasuhat; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 Având în vedere: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) precum și ale art. 123 alin. (1) și (2) din 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 

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

- prevederile art. 861 alin. (3) și art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi  completările ulterioare; 

- H.G nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare – Anexa nr. 1; 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului 

public al județului Tulcea, 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 (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului agricol în suprafață de 

20,45 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă Carasuhat, 

în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul județului Tulcea. 

  (2) Terenul agricol în suprafață  de 20,45 ha care urmează a fi concesionat face parte din 

lotul nr.1 (în suprafață totală de 213,5622 ha) a Amenajării  agricole  Carasuhat, sola nr.3, conform 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație publică, a 

suprafeței de 20,45 ha teren agricol prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Documentația de atribuire pentru concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 

20,45 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Carasuhat, va fi elaborată conform Hotărârii 
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Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009  privind aprobarea documentației cadru pentru 

concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public al 

județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare.          

Art.4 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor, în 

componență prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  

Art.5 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 21 

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

          

             PREŞEDINTE,                                                                               Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 159   

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului agricol  

în suprafață de 135,25 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, 

 situat în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 12738/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12739/13.09.2018 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public prin care 

se propune aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului  agricol în suprafață de 135,25 

ha, aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat  în Amenajarea agricolă Dunavăț-

Murighiol; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 Având în vedere: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) precum și ale art. 123 alin. (1) și (2) din 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

-  prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 

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

- prevederile art. 861 alin. (3) și art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi  completările ulterioare; 

- H.G nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare – Anexa nr. 1; 
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- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului 

public al județului Tulcea, 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 (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului agricol în suprafață de 

135,25 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă Dunavăț-

Murighiol, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul județului Tulcea. 

 (2) Terenul agricol în suprafață  de 135,25 ha care urmează a fi concesionat face parte din 

lotul nr.2 (în suprafață totală de 1183,5136 ha) a Amenajării  agricole  Dunavăț-Murighiol, sola 

nr.5 bis, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație publică, a 

suprafeței de 135,25 ha teren agricol prevăzute la art.1, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Documentația de atribuire pentru concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 

135,25 ha teren agricol, situat în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol, va fi elaborată conform 

Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru pentru 

concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public al 

județului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare.          

Art.4 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor, în 

componență prevăzută în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.  

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

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 21 

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

          

                 PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 160   

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică  a 3 loturi de teren agricol, aflate în 

proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 12740/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12741/13.09.2018 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public prin care 

se propune aprobarea concesionării, prin licitație publică, a 3 loturi de teren agricol, aflate în 

proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 Având în vedere: 
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- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) precum și ale art. 123 alin. (1) și (2) din 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 

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

- prevederile art. 861 alin. (3) și art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi  completările ulterioare; 

- H.G nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare – Anexa nr. 1; 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului 

public al județului Tulcea, 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 (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a 3 (trei) loturi  de teren agricol, 

aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa, în 

suprafață totală de 3 183,29 ha, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul 

județului Tulcea. 

(2) Suprafețele  de teren agricol aferente celor 3 loturi care urmează a fi concesionate, sunt 

prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

 (3) Contractele de concesiune se vor încheia în urma unor proceduri de licitație publică,  

organizate separat pentru atribuirea fiecare lot de teren în parte. 

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație publică, a 

suprafețelor de teren agricol prevăzute la art. 1, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Documentația de atribuire  pentru concesionarea, prin licitație publică, a loturilor de 

teren agricol, situate în Amenajarea agricolă Sireasa, va fi elaborată conform Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea  nr. 90/2009  privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea 

terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, 

cu modificările şi completările ulterioare.          

Art.4 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor, în 

componență prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  

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

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 21 

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

      PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 9/2018                                          

 

20 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 161   

privind aprobarea concesionării  prin licitație publică a 12 loturi de teren agricol, aflate în 

proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 12742/13.09.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

12743/13.09.2018 al Direcției Economice, Buget, Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public prin care 

se propune aprobarea concesionării, prin licitație publică, a 12 loturi de teren agricol, aflate în 

proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 Având în vedere: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) precum și ale art. 123 alin. (1) și (2) din 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi  completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

- prevederile art. 861 alin. (3) și art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi  completările ulterioare; 

- H.G nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al 

municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare – Anexa nr. 1; 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 90/2009 privind aprobarea documentației cadru 

pentru concesionarea terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului 

public al județului Tulcea, 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 (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a 12 (doisprezece) loturi  de teren 

agricol, aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina, în 

suprafață totală de 11 918,0802 ha, în scopul folosinței agricole și pentru a aduce venituri la bugetul 

județului Tulcea. 

(2) Suprafețele  de teren agricol aferente celor 12 loturi care urmează a fi concesionate, sunt 

prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

(3) Contractele de concesiune se vor încheia în urma unor proceduri de licitație publică,  

organizate separat pentru atribuirea fiecare lot de teren în parte. 
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Art. 2 Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație publică, a 

suprafețelor de teren agricol prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Documentația de atribuire  pentru concesionarea, prin licitație publică, a loturilor de 

teren agricol, situate în Amenajarea agricolă Pardina, va fi elaborată conform Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea  nr. 90/2009  privind aprobarea documentației cadru pentru concesionarea 

terenurilor piscicole și agricole din Delta Dunării care aparțin domeniului public al județului Tulcea, 

cu modificările şi completările ulterioare.          

Art. 4 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor, în 

componență prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  

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

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 21 

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

          

 

               PREŞEDINTE,                                                                       Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea„Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20  


