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HOTĂRÂREA NR. 174 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18782/6.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 18827/6.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 

57 2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Tulcea, pe anul 2019, la 

venituri de la suma de 385.352,00 mii lei la suma de 385.028,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

453.985,00 mii lei la suma de 451.938,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

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

cheltuieli conform anexei nr. 2.   

(2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 5.500 mii lei în cazul 

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

secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2019 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 16.074,0 mii lei și finanțarea secțiunii de 

dezvoltare cu suma de 50.836,0 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital  finanţate din alocaţii bugetare, rectificată pe anul 

2019 şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexei nr. 3. 

 Art. 3 – Se aprobă Situația cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, rectificată pe 

anul 2019, conform anexei nr. 4. 

Art. 4 – Se aprobă Programul activităţilor/evenimentelor socio - culturale  finanţate din bugetul propriu 

al Judeţului Tulcea,  rectificat pe anul 2019, conform anexei nr. 5. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 10 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

            PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

     Horia TEODORESCU                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 175 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18783/6.12.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 18829/6.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 26405/6.12.2019 al Spitalului Județean de Urgentă Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale 

O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, ale art. 19 alin. (1) lit. b) și 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexelor nr. 1 Bugetul general consolidat de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019, nr. 1a Bugetul de venituri și cheltuieli 

al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019- Secțiunea de funcționare, nr. 1b Bugetul de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019- Secțiunea de dezvoltare și 

rectificarea anexei nr. 2 Lista cheltuielilor de capital finanțate din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019, la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 40/ 

2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe 

anul 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2 - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pe anul 

2019 va fi la venituri în sumă de 166.206 mii lei şi la cheltuieli în suma de 191.915 mii lei, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 10 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

           PREŞEDINTE,                                   Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 176 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18700/05.12.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 18720/05.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019, ale 

O.U.G. nr. 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, ale art. 19 alin. (1) lit. b) și 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu 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 2019 la venituri de la suma de 775,00 mii lei la suma de 770,00 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 775,00 mii lei la suma de 770,00 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 

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

Tulcea, Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 10 

decembrie 2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot. 

         

 

             PREŞEDINTE,         Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 177 

privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 27/ 2019 pentru 

aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru 

echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe 

anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate 
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din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 

comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022,  

cu modificările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18784/6.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Judetean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 18830/6.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 

2019 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 4 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizată pe unităţi administrativ - 

teritoriale, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020- 2022, la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

27/ 2019  pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea 

pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul 

pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, 

precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe 

venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe 

unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022, cu modificările ulterioare, conform anexei ce 

face 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, Direcției 

Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea şi Orașului Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 10 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 178  

privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu de venituri și cheltuieli  

al Județului Tulcea la trimestrul IV 2019  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 
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 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19248/12.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19271/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ;  

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale 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. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.  

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, estimat la trimestrul 

IV 2019 - Secțiunea de funcționare, cu veniturile realizate în sumă de 153.911,65 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 158.020,80 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, estimat la trimestrul 

IV 2019 - Secțiunea de dezvoltare, cu veniturile realizate în sumă de 106.735,72 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 106.735,72 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

               PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 179 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19249/12.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19273/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ, 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile 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. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la 

venituri de la suma de 385.028,00 mii lei la suma de 387.162,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

451.938,00 mii lei la suma de 451.883,00 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 5.500 mii lei în 

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

ale secţiunii de funcţionare, respectiv a sumei de 1.000 mii lei în cazul înregistrării unor goluri de casă 

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

pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2019 

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 13.885,0 mii lei și finanțarea 

secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.836,0 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 180 

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

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19250/12.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19274/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 39281/12.12.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea; 

 Văzând avizele 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 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 

(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asigurări și Asistență Socială, 
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finanțat din alocații bugetare la venituri de la suma de 59.941 mii lei la suma de 59.886 mii lei și la 

cheltuieli de la suma de 80.915 mii lei la suma de 80.860 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, pentru subcap. 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz 

de boli si invaliditati, la venituri de la suma de 23.001  mii lei la suma de 22.946 mii lei şi la cheltuieli 

de la suma de 29.475 mii lei la suma de 29.420 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a. 

Art. 2 Anexele 1, 1.a, 1.1 și 1.1a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 181  

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19348/13.12.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19361/13.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 26999/13.12.2019 al Spitalului Județean de Urgență Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale art. 19 

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

completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 166.206 mii lei la suma de 173.525 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 191.915 mii lei la suma de 199.234 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a și 1b 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 25.144 mii lei și deficitul secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 565 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 
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decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

           PREŞEDINTE,                                    Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 182 

privind aprobarea  modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19323/12.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19327/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 4779/12.12.2019 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completarile ulterioare; 

           Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

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

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

completările ulterioare; 

           În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. 

Administratia Zonei Libere Sulina, pe anul 2019 și anexei nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-

financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli ai R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe 

anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 43/2019 privind aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2019, cu modificările și completările 

ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, 11 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

          PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 183 

privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  ale Județului Tulcea și 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020 
 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 15605/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și  

Raportul de specialitate nr. 15622/16.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

prin care se propune stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020; 

- Nota de fundamentare nr. 17722/19.11.2019 privind  modificarea și completarea Proiectului 

de Hotărâre nr. 54/16.10.2019 pentru stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  ale 

Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020;  

- art. 484 alin. (1) și art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și  f)  și alin (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, completările ulterioare,   

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru 

anul 2020, conform Anexelor nr. 1a și 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale instituțiilor publice 

subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b și 

6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Se aprobă nivelul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul scadent de 

către debitori a obligației de plată a redevenței aferente contractelor de concesiune pentru terenurile din 

Amenajările Agricole și Piscicole din Delta Dunării, și care nu au prevăzut nivelul majorărilor de 

întârziere pentru neplata la termen a redevenței, în procent de 1 % din cuantumul obligațiilor de plată 

neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau proporțional cu numărul de zile  de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate 

inclusiv. 

(2) Nivelul majorărilor de întârziere prevăzut la alin. 1 se aplică și pentru contractele de 

concesiune încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor, Direcției Turism și Mijloace de Transport,  Biroului Venituri, Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică Tulcea, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, Institutului de 

Cercetări Eco – Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență 

a Persoanelor Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, Spitalului Județean de Urgență Tulcea și 
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va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, 

www.cjtulcea.ro. 

    Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

              PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

                      

 

  ANEXA  nr. 1.a.   

     la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 183/20.12.2019 

 

 

 

Nr. 

crt. 
TAXE – CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nivelul taxei 

( lei) 

Cap. I Taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi 

autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 

 

1 Taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism în 

mediul urban. 

 

 Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul 

(mp) pentru mediul urban : 

 

 a) până la 150 m.p. inclusiv 6 

 b) între 151 - 250 m.p. inclusiv 7 

 c) între 250 - 500 m.p. inclusiv 9 

 d) între 501 - 750 m.p. inclusiv 12 

 e) între 751 - 1000 m.p. inclusiv 14 

 f) peste 1000 m.p. 14 + 0,01,lei/mp pentru 

fiecare mp ce depăşeşte 1000 

m.p. 

 Pentru mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută 

pentru mediul urban 

 

   

2 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

orice altă construcţie decât cele prevăzute mai jos 

1 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie, 

inclusiv valoarea instalaţiilor 

aferente 

3 Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 

pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă 

sau anexă la locuinţă 

0,5 % din valoarea autorizată 

a lucrărilor de construcţii 

4 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 

lucrările de organizare de şantier în vederea realizării 

unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie 

de construire. 

3 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de 

şantier 

5 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de 

tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri. 

2 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie 
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6 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 

căile şi în spaţiile publice. 

8 lei pentru fiecare m.p. de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie. 

7 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală 

sau parţială, a unei construcţii. 

În cazul persoanelor fizice sau juridice, taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, 

a oricăror construcţii şi amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % 

asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajării 

supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul 

autorizaţiei. 

În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se 

calculează proporţional cu suprafaţa construită 

desfăşurată a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru 

celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea 

reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse 

desfiinţării. 

0,1 % din valoarea impozabilă 

a construcţiei, stabilită pentru 

determinarea impozitului pe 

clădiri, în cazul persoanelor 

fizice, iar în cazul persoanelor 

juridice asupra valorii de 

inventar. 

8 Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau 

a unei autorizaţii de construire. 

30 % din cuantumul taxei 

iniţiale. 

9 Taxă pentru avizul comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, conform H.G. nr. 1516/2008 

15 

10 Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de 

structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

15 

11 Taxă pentru avizarea autorizaţiei de construire de 

structură de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

15 

12 Taxă  aviz  de oportunitate P.U.Z 50 

13 

 

Taxă pentru avizarea documentaţiilor de urbanism  : 

- Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D. )  

- Plan Urbanistic Zonal  ( P.U.Z ) 

 

100 

200 

14 Taxă de urgență pentru eliberarea autorizației de 

construire pentru orice altă construcție decât cele 

prevăzute mai jos. 

3 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcție, 

inclusiv valoarea instalațiilor 

aferente. 

15 Taxă de urgență pentru eliberarea unei autorizații de 

construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuință sau anexă la locuință. 

1,5 % din valoarea autorizată 

a lucrărilor de construcții. 

16 Taxă de urgență pentru eliberarea autorizației necesare 

pentru lucrările de organizare de șantier în vederea 

realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă 

autorizație de construire. 

9 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de 

șantier. 

17 Taxă de urgență pentru eliberarea autorizației de 

amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori 

campinguri. 

6 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcție. 

18 Taxă de urgență pentru eliberarea autorizației de 

desființare, totală sau parțială, a unei construcții.  

În cazul persoanelor fizice sau juridice,  taxa pentru 

0,3 % din valoarea impozabilă 

a construcției, stabilită pentru 

determinarea impozitului pe 
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eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală 

a oricăror construcții și amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor se calculează prin aplicarea cotei de 0,3 % 

asupra valorii reale a construcțiilor sau amenajării 

supuse desființării, declarată de beneficiarul 

autorizației. 

În cazul desființării parțiale, cuantumul taxei se 

calculează proporțional cu suprafața construită 

desfășurată a clădirii supuse desființării, iar pentru 

celelalte construcții și amenajări care nu sunt de natura 

clădirilor, taxa se calculează proporțional cu valoarea 

reală a construcțiilor sau amenajărilor supuse 

desființării. 

 

clădiri, în cazul persoanelor 

fizice, iar în cazul persoanelor 

juridice asupra valorii de 

inventar. 

  

 Pentru taxele prevăzute la pct. (2) şi ( 3 ) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie 

se aplică următoarele reguli : 

a) taxa datorată  se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia.; 

b) pentru taxa prevăzută la pct. (3), valoarea reală  a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 

decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

 

NOTĂ : 

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează taxă pentru : 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţiile anexe ale 

acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în Romania ; 

- certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modenizarea sau reabilitarea 

infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului  ; 

-certificatele  de urbanism şi autorizaţiile de construire, pentru lucrările de interes public naţional, 

judeţean sau local ;  

-certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie  

publică, indiferent de solicitant ; 

- autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 

- este  scutită de la taxa pentru construirea unei locuințe unifamiliale persoana care nu deține singură ori 

împreună cu soțul/soția o locuință, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică : 

-oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Ştiinţifice şi Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi 

economice ; 

- fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta  

instituţii de cultură naţională , precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ; 

- organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate  

care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 

reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum 

şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ; 

-elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi 

terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire. 
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-în cazul unei calamităţi naturale. 

- pentru avizarea documentaţiilor iniţiate de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, nu se 

percep taxe şi /sau tarife. 

 

In cazul persoanelor fizice, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât 

valoarea impozabilă a clădirii, determinată prin înmulțirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, 

exprimată în m.p., cu valoarea impozabilă exprimată în lei/m.p. corespunzătoare din tabelul următor : 

 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Tipul clădirii 

Clădire cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi încălzire 

(val.impozabila-lei/mp) 

(condiţii cumulative ) 

Clădire fără instalaţii de 

apă,canalizare, 

electricitate sau încălzire 

(val.impozabilă-lei/mp) 

1 Clădiri cu cadre din beton armat 

sau cu pereţi exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic 

            1.000             600 

2 Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice 

alte materiale nesupuse unui 

tratament termic şi/sau chimic 

             300              200 

3 Clădire-anexa cu cadre din beton 

armat sau cu pereţi exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

               200                175 

4 Clădire-anexa cu pereţii exteriori 

din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau 

din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament şi/sau chimic 

                 125                  75 

5 În cazul contribuabilului care deţine 

la aceiaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, demisol şi/sau mansardă 

utilizate ca locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute 

la poz.1-4 

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75 % din suma care s-

ar aplica clădirii 

6 În cazul contribuabilului care deţine 

la aceiaşi adresă încăperi amplasate 

la subsol, demisol şi/sau mansardă 

utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de 

clădiri prevăzute la poz. 1-4 

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50 % din suma care s-

ar aplica clădirii 

 

        Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se reduce cu 50 %, în conformitate 

cu Ordonanţa  Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice 

care domiciliază şi care lucrează în localităţile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei ,, Delta Dunării ,, ( 

conform H.G. 395/1996 ) : oraşul Sulina, comunele C.A. Rosetti; Ceatalchioi; Chilia Veche; Crişan; 
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Maliuc ; Pardina; Sfântu Gheorghe, localităţile : Tudor Vladimirescu (Tulcea); Băltenii de Jos 

(Mahmudia); Ilganii de Jos (Nufăru). 

 

              

Cap. II Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate  

1. Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în funcţie de 

dimensiuni pentru fiecare mp sau fracţiune 

 

 a)  în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o 

activitate economică  

28 lei / an /mp sau 

fracţiune de mp 

 b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate 

20 lei / an /mp sau 

fracţiune de mp 

2. Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate 3 % din valoarea 

contractului exclusiv 

 

NOTA: 

 Taxa 1.a – se plăteşte anticipat. 

Taxa 1.b - se plăteşte trimestrial, până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie. 

Taxa 2 – se plăteşte lunar, până pe 10 a lunii următoare, devenind exigibilă la data intrării în 

vigoare a contractului de prestări servicii de reclamă şi publicitate. 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa de afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 

activităţi economice. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică unei persoane care închiriază 

panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte  persoane, în acest caz taxa prevăzută fiind plătită de 

această ultimă persoană. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile 

sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de 

identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte 

informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul 

efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi 

publicitate. 

 

 

Cap. III Taxe prestări servicii  

1. 

Fotocopiere/listare documente :  

-  pentru un exemplar format A3 0,50 lei 

-  pentru un exemplar format A4 0,30 lei 

2. Prestări servicii informatică, redactare şi tehnoredactare 
Conform calculaţiei de 

preţ la fiecare lucrare 

3. Eliberarea documentelor din arhivă. 8 lei /document 

4. 
Eliberare copii planuri din arhivă (documente desenate) 0,5 mp 19  lei pentru  

0,5 mp 

5. 
Eliberare copii planuri din arhivă (documente desenate) 1,0 mp  25 lei pentru 

 1,0 mp 
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NOTĂ:  Plata acestor taxe pentru serviciile prevăzute la poziţiile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 de mai sus, se va 

face, în prealabil, cu ordin de plată sau la casieria Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

Cap. IV Taxe  pentru utilizarea zonei drumurilor judeţene 

1. Acord prealabil/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în zona 

drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice 
500 lei/document 

2. Autorizaţie/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în zona 

drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice 
300 lei/document 

3. Acord prealabil/prelungire pentru persoane fizice (construcţii de 

locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apa, electricitate, etc.) 
120 lei/document 

4. Autorizaţie/prelungire pentru persoane fizice (construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apa, electricitate, etc.) 
120 lei/document 

    

 NOTĂ: 

    Modul de aplicare a taxelor de utilizare a zonei  drumurilor judeţene: 

    1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 

    2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 

accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza 

autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului: 

- acordul prealabil - se obţine la faza de proiectare; 

- autorizaţia de amplasare şi acces la drum - se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona 

drumului. 

    3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a 

obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea 

administratorului drumului pentru noua situaţie. 

    4. Taxele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita  acord prealabil sau 

autorizaţie de amplasare şi de acces la drumul judeţean. 

    5. Taxele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

   

  6. Taxele  se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 

drumurilor judeţene , însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte 

lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă. 

    7. Taxele prevăzute în tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea 

acordului sau a autorizaţiei. 

    8. Cazurile în care se poate elibera autorizaţia de amplasare şi  acces la drumul judeţean fără a mai fi 

necesară eliberarea acordului prealabil sunt cazurile în care nu este necesara parcurgerea fazei de 

proiectare şi anume: 

     - amplasarea de spaţiu cu destinaţie comerciala [rulota, masa pentru desfacere produse 

alimentare si nealimentare] pe drum judeţean dacă această activitate se va realiza  ocazional şi nu pe  

întreaga durata a zilei; 

    - în cazul în care  se solicită prelungirea  autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul judeţean. 

    9. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează conform normativelor 

privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.  
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Notă: Taxele prevăzute la poz. 1 şi 2 se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie, 

respectiv 30 septembrie, inclusiv. 

 

 

 

 

 

Cap. VII Taxa de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea * 

Vinieta matcă – cupon, formate din matcă şi cupon, detaşabile  

Categoria 

Tip autovehicul pe 

documentul de 

plată 

Tip autovehicul 

Perioada 

de 

valabilita

te 

Taxa 

lei 

Culoare 

matcă 

 

 

A 

 

 

MARFĂ  

 cu   MTMA ≤ 2,5t 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu  

MTMA ≤ 2,5 t 

1 zi 8 Roşu 

7 zile 13 Violet 

1 lună 30 Verde 

6 luni 90 Maro 

12 luni 120 Portocaliu 

 

 

 

B 

 

 

MARFĂ  

2,5 t <MTMA ≤ 

3,5t 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu 2,5t< MTMA ≤ 

3,5 t 

1 zi 13 Roşu 

7 zile 25 Violet 

1 lună 70 Verde 

6 luni 210 Maro 

12 luni 400 Portocaliu 

 

 

 

C 

 

 

MARFĂ  

3,5 t<MTMA ≤ 

7,5 t / 

MICROBUZE 

Vehicule de 

transport marfă cu  

3,5t <MTMA ≤ 7,5to şi 

vehicule de transport persoane 

cu mai mult de 9 locuri pe scaune 

inclusiv conduc. auto 

max. 23 locuri pe scaune inclusiv 

conduc. auto 

 

1 zi 15 Roşu 

7 zile 85 Violet 

1 lună 220 Verde 

6 luni 700 Maro 

12 luni 1350 Portocaliu 

 

 

D 

 

MARFĂ  

7,5 t <MTMA 

≤12,0t/ 

Vehicule de 

transport marfă cu 

 7,5 t < MTMA ≤12,00 t/ 

vehicule de transport pers. 

1 zi 30 Roşu 

7 zile 145 Violet 

1 lună 380 Verde 

6 luni 1200 Maro 

Cap. V 

Taxa de ocupare a terenului aparţinând domeniului public al Judeţului Tulcea 

situat pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (altul decât cel 

concesionat) 

1. Terenuri ocupate de platforme 4 lei /mp/an 

2. Terenuri ocupate de construcţii, altele decât platforme şi  diguri 

de contur şi compartimentare 

4,2 lei/mp/an 

Cap. VI 
Taxa de ocupare a terenului aparţinând domeniului public/privat al Judeţului 

Tulcea altul decât cel situat pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”  

1. Terenuri 2 lei /mp/an 
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AUTOBUZE ŞI 

AUTOCARE 

 

cu mai mult de 23 locuri 

pe scaune incl. conduc. auto 

12 luni 2350 Portocaliu 

 

 

E 

 

MARFĂ 

 cu MTMA >12,oo  

tone, şi max. 3 axe 

( inclusiv) 

 

 

Vehicule de 

transport marfă cu MTMA >12,0 t 

max. 3 axe inclusiv 

1 zi 40 Roşu 

7 zile 190 Violet 

1 lună 490 Verde 

6 luni 1800 Maro 

12 luni 3000 Portocaliu 

 

 

F 

 

MARFĂ  

cu MTMA  >12,oo 

tone  , min. 4 axe 

( inclusiv) 

 

Vehicule de 

transport marfă cu  

MTMA >12,0 t , min. 

4 axe inclusiv 

1 zi 45 Roşu 

7 zile 230 Violet 

1 lună 600 Verde 

6 luni 3000 Maro 

12 luni 5000 Portocaliu 

 

* Notă:  Regulamentul şi condiţiile de aplicare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul 

Tulcea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 40/27.03.2015. 

 

 

Cap. VIII Taxe pentru eliberare/înlocuire  licențe traseu prin curse regulate transport  

rutier de persoane 

1. Taxă pentru eliberare licență traseu prin curse regulate 45 lei/cursă/an 

2. Taxă pentru înlocuire  licență traseu prin curse regulate 40 lei/cursă/an 

 

 

 

           PREŞEDINTE,        Contrasemnează, 

    Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

                                                                                                                      ANEXA  nr. 1 b.   

                                                            la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 
 

 

Nr. 

crt. 

 

TARIFE – CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

Cap.I 
Tarife pentru închirierea unor spaţii, mijloace de transport auto şi navale, precum şi a 

altor bunuri din patrimoniul Consiliului Judeţean Tulcea  

1.  

Tarif închiriere şalupa NAIADA 

 - tarif / oră marş 
810 lei /oră 

 - tarif / ora staţionare 340 lei /oră 

2.  
Tarif închiriere şalupa CHARISMA 

- tarif / oră marş 
450 lei /oră 
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 - tarif / ora staţionare 200 lei /oră 

3.  
Tarif închiriere spaţii pentru asociaţii, organizaţii, fundaţii şi alte 

persoane juridice fără scop lucrativ 
1,5 lei /mp/lună 

4.  Tarif închiriere spaţii birouri  42 lei /mp/lună 

5.  Tarif închiriere sală de şedinţe 90 lei /oră 

6.  Tarif pentru folosirea instalaţiei de aer condiţionat  40 lei /oră 

7.  Tarif pentru alte utilităţi (retroproiector, microfonie, sonorizare)  10 lei /oră 

8.  Tarif închiriere sistem de traducere simultană  0,20 lei /oră/utilizator 

9.  Tarif închiriere sala – etaj 7       90 lei /ora 

10.  Tarif închiriere ponton acostare 200 lei /lună 

11.  
Tarif pentru vânzarea albumului "Județul Tulcea – istorie, cultură, 

tradiție" 
50 lei /buc. 

12.  Tarif pentru vânzarea „Hărții turistice  a Județului Tulcea” 10 lei/ buc. 

13.  Tarif pentru vânzarea cărții „Păsări din Delta Dunării și împrejurimi” 50 lei/buc. 

14.  Tarif închiriere UNIMOG U 1650* 5.093 lei/buc/lună 

15.  Tarif închiriere AUTOUTILITARA 3,5 TO* 739 lei/buc/lună 

16.  Tarif închiriere AUTOSPECIALIZATA  MAZ* 5.423 lei/buc/lună 

17.  Tarif închiriere BULDOEXCAVATOR TARSUS* 1.089 lei/buc/lună  

18.  Tarif închiriere AUTOFREZA URAL* 5.082 lei/buc/lună 

19.  Tarif închiriere ÎNCARCATOR FRONTAL L200* 616 lei/buc/lună 

20.  Tarif închiriere AUTOBASCULANTA R19215 cu LAMA* 693 lei/buc/lună 

21.  Tarif închiriere GREDER SEMIPURTAT* 231 lei/buc/lună 

22.  
Tarif de ocupare a terenului aparținând domeniului public al 

Județului Tulcea situat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta 

Dunării – terenuri ocupate de construcții  

4,2 lei/mp/an 

23.  
Tarif de ocupare a terenului aparținând domeniului public și privat al 

Județului pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, 

rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare și nealimentare) 

3 lei/mp/zi 

24.  
Tarif de închiriere teren aparținând domeniului public și privat al 

Județului Tulcea pentru desfășurarea de activități economice cu 

caracter permanent 

4,2 lei/mp/an 

25.  
Tarif de închiriere teren aparținând domeniului public al Județului 

Tulcea pentru desfășurarea de activități portuare 

6,90 lei/mp/an 

26.  
Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 

pentru desfășurare de activități sportive - Sala Polivalentă 

120 lei/oră 

27.  
Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 

pentru desfășurare de alte activități - Sala Polivalentă 

200 lei/oră 

28.  Tarif închiriere bază sportivă de către terțe persoane juridice și fizice 600 lei/oră 
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pentru desfășurare de spectacole, concerte organizate în sistem 

impresariat - Sala Polivalentă 

29.  

Tarif  închiriere bază sportivă de către cluburi sportive de drept 

public - Sala Polivalentă 

- pregătiri / antrenament 

- competiții 

 

 

30 lei/antrenament 

100 lei/competiție 

30.  

Tarif  închiriere bază sportivă de către alte cluburi și asociații 

sportive - Sala Polivalentă 

- antrenament echipe juniori 

- competiții echipe juniori 

- antrenament echipe seniori 

- competiții echipe seniori 

 

 

50 lei/oră 

120 lei/oră 

120 lei/oră 

150 lei/oră 

31.  
Tarif închiriere Sala Polivalentă spații birouri pentru desfășurarea de 

activități economice 

22 lei/mp/lună 

32.  
Tarif închiriere Sala Polivalentă spații birouri pentru asociații, 

fundații, organizații și alte persoane juridice fără scop lucrativ 

22 lei/mp/lună 

33.  
Tarif închiriere foaier Sala Polivalentă pentru desfășurarea de 

activități economice 

45 lei/mp/lună 

34.  
Tarif închiriere foaier Sala Polivalentă pentru desfășurarea de 

activități organizate de cluburi, asociații sportive, alte structuri 

sportive recunoscute în condițiile legii 

0,50 lei/mp/oră 

35.  

Tarif de cazare Hotel Sportivi „Casa Albastră” pentru acțiuni 

organizate de: 

- Federațiile sportive naționale pentru loturile olimpice și naționale;   

- Structuri sportive școlare și universitare cu personalitate juridică 

30 lei/pers/zi 

36.  

Tarif de cazare Hotel Sportivi „Casa Albastră” pentru acțiuni 

organizate de: 

- Federațiile sportive naționale, altele decât cele pentru loturile 

olimpice și naționale;   

- Alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii; 

- Comitetul Olimpic și Sportiv Român; 

- Agenția Națională Anti Doping; 

- Institutul Național de Medicină Sportivă 

45 lei/pers/zi 

37.  

Tarif de cazare Hotel Sportivi „Casa Albastră” altul față de poziția 

35, 36 (camere cu 1 sau 2 paturi, garsoniere și/sau apartamente, cu 

grup sanitar propriu, televizor, aer condiționat, frigider) – cameră 

single 

100 lei/ /zi 

38.  

Tarif de cazare Hotel Sportivi „Casa Albastră” altul față de poziția 

35, 36 (camere cu 1 sau 2 paturi, garsoniere și/sau apartamente, cu 

grup sanitar propriu, televizor, aer condiționat, frigider) – cameră 

dublă 

130 lei/ /zi 

39. 2
. 

Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă – regim 

single                               
130 lei/zi 

40. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" camera dublă 

150 lei/zi 

41. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 2 

persoane 
200 lei/zi 
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42. . 
Tarif de cazare "Centrul de Informare Europa" apartament 4 

persoane 
  300 lei/zi 

43. . 
Închiriere platou 850 m2 (amplasare cort) incintă "Centrul de 

Informare Europa" 
2 lei/mp/zi 

44. . 
Închiriere salon "Centrul de Informare Europa" – capacitate 14 

locuri  
80 lei/oră 

45. 3
. 

Activități recreative și picnic (închiriere spațiu pentru evenimente adulți și copii) incintă 

"Centrul de Informare Europa" 

 
a) Activități recreative și picnic pentru maxim 4 ore, maxim 5 

persoane 
200 lei/zi 

 
b) Activități recreative și picnic pentru maxim 4 ore, între 6 - 

maxim 20 persoane 

400 lei/zi 

 
c) Activități recreative și picnic pentru 4 – 8 ore, maxim 5 

persoane 

300 lei/zi 

 
d) Activități recreative și picnic pentru 4 – 8 ore, între 6 - 

maxim 20 persoane 

600 lei/zi 

    
      

  Notă:   * Tarifele prevăzute la poziţiile 14-21 nu includ cheltuieli privind reparaţii utilaje, operator, 

combustibil, taxe. 

 *Tariful se va plăti în funcţie de numărul de zile confirmate de proprietar, în care utilajul 

va fi utilizat  

 

 

Cap.II 
Tarife pentru depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către autovehiculele  care circulă  

pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea 

Nr. 

Crt. 
Denumire tarif 

Unitatea 

de 

calcul 

Tarif unitar (Lei) 

1 Emitere Autorizaţie Speciala de Transport  

( AST), traseu şi condiţii de parcurs  

Tarif 

/doc. 
85,00 

2 Depăşirea 

masei totale 

maxime 

admise,indife

rent de tipul 

suspensiilor, 

numărul de 

osii sau de 

roţi 

Masa 

totala 

reala     

   ( tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

Tarif (Lei) 

16,01 si  20,00 1,05 

20,01  25,00 1,30 

25,01  30,00 1,60 

30,01  35,00 1,80 

35,01  40,00 2,10 

40,01  45,00 2,36 

45,01  50,00 2,60 

50,01  55,00 5,75 

55,01  60,00 6,26 

Peste 60,00 6,26  lei  + 0,56 lei pentru 

fiecare 0,01 - 5,00 tone peste 

60,00 tone 

3 

 

 

 

Depăşirea 

masei admise 

pe axe  

indiferent de  

Axa 

simpla 

(tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

 

 

 

 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Alte 

suspensii 

decât 

pneumatice 
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numărul de 

osii sau de 

roţi 

 Tarif ( Lei ) sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

0,01 si 0,50 Tarif x 

distanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,34 0,46 

0,51  1,00 0,92 1,26 

1,01  1,50 1,38 1,84 

1,51  2,00 4,00 5,12 

2,01  2,50 6,22 7,78 

2,51  3,00 9,00 11,38 

3,01  3,50 12,00 15,00 

Peste 3,50 tone 12,00 lei  + 

5,20 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 0,50 

tone peste 

3,50 tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,50 

Axa 

dublă  

( tone) 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

Alte 

suspensii 

decât 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

0,01 si 0,50 1,00 1,30 

0,51  1,00 1,42 1,84 

1,01  2,00 2,86 3,60 

2,01  3,00 4,28 5,38 

3,01  4,00 5,25 5,72 

4,01  5,00 7,52 9,40 

5,01  6,00 9,20 11,56 

Peste 6,00 tone 9,20 lei  + 

7,80 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 1,00 

tone peste 

6,00 tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa tripla  

( tone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprinsa intre limitele 

de tonaj 

Tarif x 

distanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

Alte 

suspensii 

decât 

pneumatice 

sau 

echivalente 

Tarif ( Lei ) 

0,01 si 0,50 1,52 1,94 

0,51  1,00 1,84 2,36 

1,01  2,00 2,78 3,52 

2,01  3,00 4,58 5,76 

3,01  4,00 6,38 7,98 

4,01  5,00 8,10 10,16 
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  5,01  6,00  10,16 12,76 

6,01  7,00 12,26 15,34 

Peste 7,00 tone 12,26 lei  + 

5,20 lei 

pentru fiecare 

0,01 – 1,00 

tone peste 

7,00 tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,50 

4 Depășirea 

dimensiunilor 

maxime 

admise 

Lungime 

(metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 2,00 0,16 

2,01  3,00 0,42 

3,01  4,00 0,72 

4,01  5,00 0,96 

Peste 5,00 m 0,96 lei + 0,26 lei pentru 

fiecare 0,01 – 1,00 metri 

peste 5,00 metri 

 

Lăţime  

(metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 0,25 0,30 

0,26  0,50 0,54 

0,51  1,00 1,06 

1,01  1,50 1,60 

1,51  2,00 2,10 

2,01  2,50 4,62 

2,51  3,00 7,10 

3,01  3,50 9,62 

3,51  4,00 12,14 

Peste 4,00 m 12,14 lei + 2,60 lei pentru 

fiecare 0,01 – 0,50 metri 

peste 4,00 metri 

 

Înălţime  

(metri) 

Cuprinsă intre limitele 

de lungime 

Tarif x 

distanţă 

 

Tarif ( Lei ) 

0,01 şi 0,25 0,30 

0,26  0,50 0,54 

0,51  1,00 1,04 

1,01  1,50 1,60 

1,51  2,00 2,10 

2,01  2,50 4,62 

2,51  3,00 7,10 

3,01  3,50 9,62 

3,51  4,00 12,14 

Peste 4,00 m 12,14 lei + 2,60 lei pentru 

fiecare 0,01 – 0,50 metri 

peste 4,00 metri 
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 NOTĂ: 

      Precizări privind aplicarea tarifelor pentru  depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către 

vehiculele care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea: 

    A. Sunt exceptate de la plata tarifului: 

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

    c) vehiculele deţinute de administratorii de reţele de drumuri  şi de către subunităţile acestora; 

    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa 

cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la 

Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la 

Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului 

Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

    g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în 

cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

    B. Modul de aplicare a  tarifelor pentru  depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către vehiculele 

care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea    

    a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 

    b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de 

vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură. 

    c) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 

    e) Tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru: 

    (i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele sunt considerate 

mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părţi componente; 

    (ii) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv masele şi/sau 

dimensiunile maxime admise. 

    C. Eliberarea Autorizaţiei Speciale de Transport (AST) 

    a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. Documentul se 

eliberează de către  Compartiment Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public din cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea, în condiţiile şi cu utilizarea documentelor prezentate pe sit-ul www. 

cjtulcea.ro. 

    b)  Verificarea deţinerii AST se face de către agenții de control  împuterniciţi în acest scop cu ocazia 

controlului maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. Nedeţinerea AST se sancţionează conform  prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   c) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de 

utilizare. 

    D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) 
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    a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru 

tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în 

considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

    b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător 

masei reale a vehiculului. 

    c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, 

clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, 

indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

    d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului 

unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria 

drumului pe care se circulă. 

    e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea 

pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, 

dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 

    f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de 

axe. 

    g) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la 

partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 

    h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale 

aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

    i) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă 

depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a 

masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

    j) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de 

persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

       E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise 

    a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului 

unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă. 

    b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează 

tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite. 

    c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este valabilă chiar dacă 

transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte lungimea înscrisă în AST, cu condiţia ca aceasta să se 

încadreze în intervalul tarifar pentru care a fost eliberată AST, indiferent de încărcătura transportată. 

    d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o depăşire a 

dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în 

limitele maxime admise. 

    F. Tarifare pentru eliberarea AST 

    Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea tarifelor pentru 

eliberarea AST, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea dimensiunilor. 

    G. Modul de efectuare a calculelor: 

    a) tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; 

    b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

    c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 
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    d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în 

care se efectuează plata. 

 

 

Cap. III 
Tarife pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor judeţene 

  

Nr. crt. Denumire tarif 
Unitate de 

calcul 

Tarif unitar  

[lei] 

A 
OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR 

JUDEŢENE 
  

1 Amplasare panou publicitar pe drum judeţean 
Tarif /m2 

luna 
10,00 

2 
Spațiu cu destinație comerciala [chioșc, rulota, masa pentru desfacere 

produse alimentare si nealimentare] pe drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 
3,00 

3 

Suprafețele desemnate a deveni spatii de servicii si spatii de parcare, 

precum si suprafețele devenite disponibile, care aparțin 

administratorului, in zone adiacente, la drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 

Minim 3,00 

sau 

Stabilit prin 

licitație 

4 Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe drum judeţean 
Tarif /m2 

luna 
3,00 

5 
Accesul la diferite obiective [stații de distribuție carburanți, hoteluri, 

moteluri, depozite, spatii comerciale, etc.] pe drum judeţean 

Tarif /m2 

luna 
2,00 

B AMPLASARI DE CABLURI SI CONDUCTE 

6 

B. 1 Amplasări de cabluri electrice 

6.1 subtraversare  
Tarif 

/ml/luna 
2,00 

6.2 cablu subteran in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

părții carosabile 

Tarif 

/ml/luna 

2,00 

Sub partea carosabila 3,00 

In zona de siguranța 0,80 

In canale tehnice in 

zona de siguranța 
0,10 

6.3 stâlpi de care este prins cablul aerian in 

lungul drumului 

In ampriza,  in afara 

părții carosabile 

 ( pe trotuare) 
Tarif 

/buc/ luna 

5,00 

In zona de siguranța 3,00 

6.4 cablu aerian in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

părții carosabile 

( pe trotuare) 
Tarif 

ml/luna 

2,00 

In zona de siguranța 1,00 

6.5 pe poduri si podețe 

In canale tehnice 

Tarif 

/ml/luna 

5,00 

Ancorat de pod sau in 

alta soluție decât canal 

tehnic 

10,00 

7 

B. 2 Amplasarea conductelor de apa, canalizare, aburi si alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei si 

alte produse inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile 

7.1 Traversare aeriana  
Tarif 

/ml/luna 
5,00 

7.2 Subtraversare  
Tarif 

/ml/luna 
3,00 

7.3 Amplasare subterana in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

părții carosabile 

( pe trotuare) 

Tarif 

/ml/luna 
3,00 
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Sub partea carosabil 5,00 

In zona de siguranța 2,00 

In canale tehnice in 

zona de siguranța 
0.10 

7.4 Amplasare aeriana in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

părții carosabile 
Tarif 

/ml/luna 

12,00 

In zona de siguranța 9,00 

7.5 Pe poduri si podețe 

In canale tehnice 

Tarif 

/ml/luna 

25,00 

Ancorat de pod sau in 

alta soluție decât canal 

tehnic 

40,00 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 3 Amplasări de cabluri telefonice, TV, internet   
 

 

8.1 subtraversare  
Tarif 

/ml/luna 
0,00 

8.2 cablu subteran in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

partii carosabile 

 

Tarif 

/ml/luna 
0,00 

Sub partea carosabila  0,00 

In zona de siguranța  0,00 

In canale tehnice in 

zona de siguranță 

 

 0,00 

8.3 stâlpi de care este prins cablul aerian in 

lungul drumului 

 

 

In ampriza,  in afara 

părții carosabile  ( pe 

trotuare) 

Tarif 

/buc/ luna 
0,00 

 In zona de siguranța  0,00 

8.4 cablu aerian in lungul drumului 

In ampriza, in afara 

părții carosabile( pe 

trotuare) 

Tarif 

ml/luna 
0,00 

 In zona de siguranța  0,00 

8.5 pe poduri si podețe In canale tehnice 
Tarif 

/ml/luna 
0,00 

 

Ancorat de pod sau in 

alta soluție decât canal 

tehnic 

Tarif 

/ml/luna 
0,00 

 

 

NOTĂ: 

Precizări privind aplicarea tarifelor pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor 

judeţene: 

- Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele nu funcționează sau in cazurile in care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

- Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de protecție a drumurilor 

judeţene, însa numai daca se realizează si drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrări in 

ampriza si in zona de siguranța. 

- Pentru panourile publicitare, suprafața minima supusa tarifarii va fi suprafața rezultata din încadrarea 

proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 12/2019  

                                        

 

29 

 

 

- Pentru spatiile prevăzute la lit. A, poziția 2, suprafața minima tarifata va fi suprafața obiectivului 

amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafața aferenta staționarii autovehiculelor in 

afara părții carosabile. 

- Pentru accesurile la diferite obiective prevăzute la lit. A, poziția 5, suprafața supusa tarifarii reprezintă 

terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza si zona de siguranța, prin realizarea accesului. 

- Tariful de ocupare a zonei drumului conform lit. A si B nu se aplica persoanelor fizice care realizează 

accesuri la locuințe, case de vacanta sau garaje, precum si pentru instalațiile care asigura utilitățile 

necesare consumului casnic [apa, gaze,energie electrica, canalizare]. Aceasta scutire nu este valabila 

însa in cazul in care se schimba destinația locuinței sau a garajului [de exemplu, transformarea in spațiu 

comercial etc.] sau se amplasează in  incinta construcțiilor cu caracter comercial. 

   - Tariful de ocupare al zonei drumurilor județene nu se aplica pentru autoritățile administrației 

publice. 

 

                 PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

                                                                                      ANEXA  nr. 2.a.   

       la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 

 

 

INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  ECO – MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” TULCEA 

 

 

 TAXE  

Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază (pe tot parcursul anului)  
20 lei/adult,10 lei/pensionar  

5 lei/ preşcolar, elev, student  

2. Taxă ghidaj în limba română 100 lei/grup 

3. Taxă ghidaj în limba străină 200 lei/grup 

4. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră 

5. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră 

6. Taxă parteneriat educațional (2 activități) 10 lei/elev/preșcolar 

7. Taxă vizitare expoziție – abonament anual pentru familii 350 lei/an 

Muzeul de Istorie si Arheologie  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

8 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. Taxă ghidaj în limba română 40 lei/grup 

3. Taxă ghidaj în limba străină 40 lei/grup 

4. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră  

5. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră   

6. 
Taxă ateliere de educaţie şi creativitate (în vacanța 

școlară) 
10 lei/zi/copil 

7. Taxă ateliere de educaţie şi creativitate (pentru 7,5 lei/zi/elev/pachet educațional 
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parteneriate cu unitățile de învățământ) 2,5 lei/zi/elev/alte activități 

suplimentare 

Muzeul de Artă  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă 

10 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

3. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră   

4. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră  

5. Taxă ghidaj în limba străină 100 lei/grup 

6. Taxă ghidaj în limba română 50 lei/grup 

Casa „AVRAMIDE”  

1. Taxă vizitare expoziţia de bază 

6 lei/adult 

3 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

2. 
Taxă unică de vizitare a Muzeului de Artă şi Casa 

„AVRAMIDE” 

10 lei/adult 

5 lei/preşcolar, elev, student, 

pensionar 

3. Taxă ghidaj în limba română 50 lei/grup 

4. Taxă ghidaj în limba străină 100 lei/grup 

5. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră 

6. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră   

Monumentul Paleocreștin Niculițel  

1. Taxă vizitare 

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

Gospodăria ţărănească conservată în situ Enisala  

1. Taxă vizitare  

4 lei/adult 

2 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/aparat   

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/aparat   

4. 
Taxă unică pentru vizitarea Cetăţii Medievale Enisala şi 

a Gospodăriei ţărăneşti conservată în situ Enisala 

10 lei/adult 

6 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

Cetatea medievală Enisala  

1. Taxă vizitare  

8 lei/adult 

4 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră  

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră  

4. 
Taxă unică pentru vizitarea Cetăţii Medievale Enisala şi 

a Gospodăriei ţărăneşti conservată în situ Enisala 

10 lei/adult 

6 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

Alte case memoriale, situri arheologice şi etnografice  
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1. Taxă vizitare 

4 lei/adult 

2 lei/preşcolar, elev,  

student, pensionar 

2. Taxă fotografiere profesionistă 100 lei/oră  

3. Taxă filmare profesionistă 500 lei/oră  

 

Taxele se vor încasa de către Institutul de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion”  Tulcea. 

   

                 PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

                                                                                                   ANEXA  Nr. 2.b.   

      la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 

 

 

INSTITUTUL  DE  CERCETĂRI  ECO – MUZEALE „GAVRILĂ SIMION” TULCEA 

 

 

 TARIFE 

1. Centrul de documentare „Celic-Dere”  

- tarif / cazare pat/zi 20 lei cazare pat/zi 

2. Tarif expertiza de specialitate bunuri de patrimoniu cultural mobil 15 % din valoarea 

expertizată 

3. Tarif diagnostic arheologic (pentru suprafeţe de până la 20 ha)                      300 lei/zi 

4. Tarif diagnostic arheologic (pentru suprafeţe de peste 20 ha) minim 30 lei/ha 

5. Tarif studiu istoric                      300 lei/zi 

6. Tarif consultanţă ştiinţifică de specialitate (etnografie, artă, ştiinţe 

naturale, carte veche) 

                     300 lei/zi 

7. Tarif supraveghere arheologica preventivă persoane fizice 250 lei/zi 

8. Tarif supraveghere arheologica preventivă persoane juridice 300 lei/zi 

9. Tarif cercetare arheologica preventiva persoane juridice 300 lei/zi 

10. Tarif cercetare arheologica preventiva persoane fizice                      250 lei/zi 

11. Tarif închiriere mijloc de transport  

 - tarif / km 2 lei/km 

 -     tarif /ora staționare                       1 leu/ora 

12. Tarif lucrări de infrastructură mari cu durata mai mare de 30 zile 200 lei/zi 

Biroul de restaurare patrimoniu mobil şi imobil  

13. Tarif evaluare 50 lei/piesă 

14. Tarif pentru restaurarea icoanelor 16  lei/oră 

15. Tarif pentru restaurarea pieselor de ceramică, metal, textile, lemn, carte 

veche, taxidermie 

15  lei/oră 

16. Tarif pentru întocmirea dosarului de restaurare (opţional) 50 lei/dosar 

17. Tarif pentru eliberare certificat de diagnosticare piesă (opțional) 20 lei/piesă 

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  

18. Tarif pentru susţinerea unor lecţii tematice în alte locaţii decât sediul 30 lei/oră 
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muzeului 

Muzeul de Artă  

19. Tarif pentru susţinerea unor lecţii tematice în alte locaţii decât sediul 

muzeului 

30 lei/oră 

20. Tarif  închiriere spațiu parter pentru evenimente publice sau private 300 lei/oră 

21. Tarif închiriere sala multifuncţională, parter 50 lei/oră 

22. Tarif pentru susținerea activităților cultural educative 10 lei/elev/preșcolar 

23. Tarif minim de închiriere spațiu pentru societăți comerciale și alte 

entități cu personalitate juridică 

42 lei/mp/lună 

Casa „AVRAMIDE”  

24. Tarif minim de închiriere spaţiu pentru societăţi comerciale și alte 

entități cu personalitate juridică 

42 lei/mp/lună 

25. Tarif închiriere sala multifuncţională, parter 50 lei/oră 

26. Tarif închiriere spațiu demisol pentru evenimente publice sau private 

care necesită ocuparea întregului demisol (6 săli x 50 lei/oră) 

300 lei/oră 

27. Tarif închiriere spațiu demisol pentru expoziții temporare organizate de 

artiști amatori (4 săli x 50 lei/săptămână) 

200 lei/săptămână 

28.  Tarif de ocupare a terenului administrat de către ICEM Gavrilă Simion 

pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, rulotă, masă 

pentru desfășurarea de produse alimentare și nealimentare și 

evenimente culturale) 

3 lei/mp/zi 

Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării  

29. Tarif închiriere sală de conferinţă multifuncţională 100 lei/oră 

30. Tarif închiriere sala mică multifuncţională  şi ludotecă  50 lei/oră 

31. Tarif minim de  închiriere spaţiu (70 mp) pentru societăţi comerciale și 

alte entități cu personalitate juridică 

42 lei/mp/lună 

                           Monumentul Paleocreștin Niculițel 

32. Tarif de ocupare a terenului administrat de către ICEM Gavrilă Simion 

pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, rulotă, masă 

pentru desfășurarea de produse alimentare și nealimentare și 

evenimente culturale) 

3 lei/mp/zi 

 Cetatea Medievală Enisala  

33. Tarif de ocupare a terenului administrat de către ICEM Gavrilă Simion 

pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, rulotă, masă 

pentru desfășurarea de produse alimentare și nealimentare și 

evenimente culturale) 

3 lei/mp/zi 

 Alte situri arheologice  

34. Tarif de ocupare a terenului administrat de către ICEM Gavrilă Simion 

pentru desfășurarea de activități în scop comercial (chioșc, rulotă, masă 

pentru desfășurarea de produse alimentare și nealimentare și 

evenimente culturale) 

3 lei/mp/zi 

 

 

Tarifele se vor încasa de către Institutul de Cercetări Eco – Muzeale  „Gavrilă Simion” Tulcea. 
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               PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
                                                                                 ANEXA  nr. 3   

          la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 
 

DIRECȚIA  PUBLICĂ  COMUNITARĂ  JUDEȚEANĂ  

DE EVIDENȚĂ  A  PERSOANELOR  TULCEA 

 

 

 

Nr. 

crt 

TAXE 

1. Taxe pentru furnizare date cu caracter personal 1 leu/pers/verificată 

2.  

Taxă pentru procesarea datelor de  soluționare a  cererilor 

de schimbare a numelui pe cale administrativă. 

 

300 lei 

 

 

3. Taxă pentru procesarea dosarelor de transcriere în 

registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă 

ale cetățenilor români, întocmite de autoritațile străine. 

 

50 lei/dosar 

 

 

Notă: 

Se exceptează de la plata taxelor speciale , în scopul exercitării atribuţiilor legale, următoarele : 

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi 

justiţiei; 

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege;  

 

- casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa 

Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;  

- Ministerul Sănătaţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti;  

 

- Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi 

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;  

 

- instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii 

sociale a bătrânilor;  

 

- persoane fizice și  juridice, prevăzute în art. 485 din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal. 

 

Taxele se vor incasa de către Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor 

Tulcea. 
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              PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

                      
                                             ANEXA  Nr.  4 

                             la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 
 

BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  „PANAIT CERNA”  TULCEA 

 

 

TARIFE  

1. Eliberare duplicat permis intrare pierdut (copii, elevi, studenţi, 

pensionari, şomeri) 

3 lei/exemplar 

2. Eliberare duplicat permis intrare pierdut (restul publicului) 5 lei/exemplar 

3. Fotocopiere documente format A4, alb-negru 0.3 lei/ pag. 

4. Fotocopiere documente format A4, color 2 lei/ pag. 

5. Fotocopiere documente format A3, alb-negru 0,5 lei/pag. 

6. Fotocopiere documente format A3, color 4 lei/pag. 

7. Listare documente format A4, alb-negru 0,5 lei/pag. 

8. Listare documente format A4, color 2 lei/pag. 

9. Listare documente format A3, alb-negru 1 leu/pag. 

10. Listare documente format A3, color 4 lei/pag. 

11. Listare acte normative( din programul LEX EXPERT) 0,5 lei/pag. 

12. Tehnoredactare computerizată şi listare 5 lei/pag. 

13. Scanare documente 0,5 lei/pag. 

14. Fotografiere documente în Sala de lectură 0.3 lei/fotografie 

15. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick până la 200 pag. 5 lei (cu CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

16. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick între 200-500 

pag. 

10 lei (cu CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

17. Transfer informaţii pe CD, DVD, memory stick peste 500 pag. 15 lei (cu CD/memory  

stick-ul utilizatorului) 

18. Prestări servicii sală Mediatecă 100 lei/oră 

19. Prestări servicii sală Mediatecă, Ludotecă (pentru instituţii de 

învăţământ sau pentru activităţi cu rol cultural, educativ) 

50 lei/oră 

20. Prestări servicii sală Ludotecă pentru manifestări extraşcolare 

(zile onomastice, alte evenimente) 

70 lei/oră 

21. Prestări servicii Sală de conferinţe 100 lei/oră 

22. Prestări servicii Sală de conferinţe (pentru instituţii de 

învăţământ sau pentru activităţi cu rol cultural, educativ) 

60 lei/oră 

23. Prestări servicii foaier pentru expoziţii de artă plastică, vernisaje 100 lei/ 

expoziţie /săptămână 

24. Prestări servicii hol etaj 2 pentru expoziţii de artă plastică, 

vernisaje 

50 lei/ 

expoziţie/săptămână 

25. Bibliografii la cerere 0.5 lei/referinţă 

26. Plastifiere 1.5 lei/pag. 
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27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate pe site-ul www.tulcealibrary.ro
* 

 

a. Pentru afişare firmă şi link spre site-ul propriu (sau numai 

afişare denumire firmă pentru cei care nu au site; se 

afişează coordonatele şi obiectul de activitate) 

 

b. pentru afişare banner firmă (static sau dinamic) pe pagina 

principală şi link spre site-ul propriu 

 

b.1. pentru afişare banner firmă (static sau dinamic) pe pagina 

interioară cu bannere 

 

c. pentru prezentare firmă pe pagina interioară site, cel mult 20 

de rânduri, Times New Roman 12 (logo-ul, datele firmei, 

informaţii legate de produse sau serviciile pe care le oferă – cel 

mult 2 foto) 

 

c.1. pentru reprezentare firmă pe pagina interioară site, între 21-

40 de rânduri, Times New Roman 12 (logo-ul, datele firmei, 

informaţii legate de programul de funcţionare, numere de telefon 

pentru rezervări/programări, precum şi orice alte informaţii 

legate de produsele sau serviciile pe care le oferă-cel mult 2 foto) 

 

d. pentru afişare anunţ publicitar pe pagina interioară site 

 

 

 

e. pentru publicitate prin publicare de articole (editoriale) care 

promovează un produs, serviciu, etc. 

 

 

 

 

a.   de la minim 42 lei/lună      

(127 lei/trim.; 254 lei/sem.; 

508 lei/an) 

 

b.  de la minim 84 lei/lună 

(254 lei/trim.; 508 lei/sem.; 

1017 lei/an) 

b.1. de la minim 63 lei/lună 

(190 lei/trim.; 381 lei/sem.; 

763 lei/an) 

c. de la minim 63 lei/lună  

(190 lei/trim.; 381 lei/sem.; 

763 lei/an) 

 

 

c.1. de la minim 84 lei/lună 

(254 lei/trim.; 508 lei/sem.; 

1017 lei/an) 

 

 

 

d.  de la minim 42 lei/lună  

(127 lei/trim.; 254 lei/sem.; 

508 lei/an) 

 

e.  de la minim 84 lei/lună  

(254 lei/trim.; 508 lei/sem.; 

1017 lei/an) 

28. Utilizare Internet 

(prima oră de utilizare va fi gratuită) 

2 lei/oră 

29. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1, parter  17,7 lei/mp/lună 

30. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 2, parter  42  lei/mp/lună 

31. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1 etaj 1  42 lei/mp/lună 

32. Tarif/redevență, închiriere/concesiune spațiu 1, etaj 2  42 lei/mp/lună 

33. Închiriere spațiu 3, parter  75 euro/mp/lună**
 

 Notă: 

*  - fiecare serviciu oferit se taxează separat în cazul aceleaşi firme  

    - pentru plata de publicitate în avans pe 12 luni, reducere de 10% 

** - în lei, la cursul BNR din ziua plății 

 

 

Tarifele se vor încasa de către Biblioteca Judeţeană ”Panait Cerna” Tulcea. 

 

http://www.tulcealibrary.ro*/
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                PREŞEDINTE,            Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

                      

 

                               ANEXA  Nr.  5.a.  

                la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019 
 

 

  CENTRUL CULTURAL „JEAN BART” TULCEA 

 

 

TAXE 

1. Taxă școlarizare grup (pictură, creație vestimentară, artă 

fotografică, pictură icoane pe lemn, etc) *
 

700 lei/elev/an școlar 

2. Taxă școlarizare individual (pian, canto, chitară, vioară, etc)* 800 lei/elev/an școlar 

3. Taxă școlarizare Cursuri de vară  100 lei/elev/lună 

4. Taxă școlarizare balet 100 lei/elev/lună 

5. Taxă înscriere/reînscriere 50 lei /elev 

6. Taxă eliberare diplomă 50 lei/buc 

7. Taxă eliberare diplomă după  12 luni de la absolvire 70 lei/buc 

8. Taxă școlarizare dansuri 50 lei/elev/lună 

9. Taxă școlarizare dansuri populare 40 lei/elev/lună 

10. Taxă eliberare atestat meșteri populari 150 lei/meșter 

11. Taxă școlarizare curs teatru 100 lei/lună/elev 

 

 

Nota: 

* Plata se face semestrial, pentru achitarea integral și anticipat, taxa se reduce cu 10% 

din valoarea taxei. 

 

                 Se reduce taxa cu 25 % pentru al doilea copil din aceeași familie, pentru cursurile  

               colective sau individuale. 

 

            Taxele se vor încasa de către Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

 

 

               PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 
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                             ANEXA  Nr.  5.b.  

              la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 183/20.12.2019

  

  CENTRUL CULTURAL  „JEAN BART”  TULCEA 

 

 

 TARIFE 

1.  Tarif închiriere sală spectacole* 450 lei/oră 

2.  Tarif închiriere sală de spectacole fără sonorizare şi lumini 

(reflectoare)* 

400 lei/oră 

3.  Tarif sală repetiţie orchestră 100 lei/oră 

4.  Tarif sală repetiţie balet 100 lei/oră 

5.  Tarif sală expoziţie 1 100 lei/oră 

6.  Tarif sală expoziţie 2 100 lei/oră 

7.  Tarif sală studio 200 lei/oră 

8.  Tarif bilet spectacol**:  

 -  pentru copii (grupuri organizate) ** 10 lei/bilet 

 -  pentru elevi, studenți, pensionari ** 13 lei/bilet 

 - pentru adulți ** 18 lei/bilet 

 - pentru premiere ** 25 lei/bilet 

9. Prelucrari imagini video  50 lei/oră   

10. Transfer inregistrari spectacole (caseta video-CD/DVD) 50 lei/buc 

11. Transfer inregistrari datini si obiceiuri  (benzi magnetice-

CD/DVD) 

50 lei/buc 

12. Executari diplome şi afişe concursuri ( format A4) 15 lei/buc 

13. Executari afişe spectacole (format A2, format A3) 30 lei/buc 

14. Consultare documente coregrafie, etnografie-folclor din arhivă 30 lei/zi 

15. Tarif pentru acțiuni ce nu implică actul artistic (lansări de carte, 

serbări, conferințe, proiecție film, etc) dar care impun asigurarea 

logisticii și a personalului tehnic 

500 lei/oră 

16. Tarif pentru acțiuni ce implică actul artistic (spectacole de teatru, 

operă, balet, folclor) la care se  impune asigurarea logisticii și a 

personalului tehnic 

650 lei/oră 

17. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în județ 1.000 

lei/reprezentație 

18. Tarif spectacole pentru copii – reprezentații în afara județului 2.000 

lei/reprezentație 
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*excepţia instituţiilor publice cu activitate cultural-artistică subordonate Consiliului Judeţean 

Tulcea, care vor utiliza sala de spectacole şi celelalte servicii gratuit. 

**  la preţul de vânzare al biletului sunt incluse 5 % din preţul unui bilet şi reprezintă  contravaloare 

timbru folcloric şi teatral conform Legii nr. 35/1994 republicată şi Ordinului nr. 2823/1566/2003 al 

Ministerului Culturii și al Ministrului Finanţelor Publice, și 1% timbru de crucea roșie  conform Legii  

Societății  Nationale de Cruce Rosie din Romania  nr. 139/1995, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Tarifele se vor încasa de către Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

 

 

              PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

                                                                                                                             ANEXA  Nr.  6 
                  la Hotă rârea Consiliului Județ ean Tulcea nr. 

183/20.12.2019 

 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA 

 

I. Tarife analize de laborator 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif 

(lei) 

19. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în județ 1.500 

lei/reprezentație 

20. Tarif spectacole dramatice – reprezentații în afara județului 2.500 

lei/reprezentație 

21. Tarif minim de inchiriere spațiu pentru societăți comerciale în 

incinta Centrului Cultural Jean Bart Tulcea 

42 lei/mp/lună 

22. Tarif minim de inchiriere spațiu pentru societăți comerciale în 

incinta Centrului Cultural Jean Bart Tulcea 

0,50 lei/mp/oră 

23. Tarif minim de închiriere spații pentru asociații, organizații, 

fundații și alte persoane juridice fără scop lucrativ 

1,5 lei /mp/lună 

24. Tarif de ocupare a terenului aflat în administrarea Centrului 

Cultural Jean Tulcea pentru desfășurarea de activități în scop 

comercial (chioșc, rulotă, masă pentru desfacerea de produse 

alimentare și nealimentare) 

3 lei /mp/zi 

25. Tarif închiriere costume 30 lei /zi 
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1 Hemoleucogramă completă –hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, 

numărătoare leucocite, numărătoare trombocite 

20 

2 Numărătoare reticulocite 7 

 3 Examen citologic al frotiului sanguin 30 

 4 VSH 6 

5 Determinare grup  ABO(gravide) 16 

6 Determinare Rh(gravide) 16 

 7 Timp Quick, activitate de protrombina 20 

 8 INR 20 

 9 APTT 16 

10 Fibrinogen 20 

11 T.sangerare 10 

12 T. coagulare 10 

                         BIOCHIMIE  

 13 Uree serică 9 

 14 Acid uric seric 9 

 15 Creatinină serică 9 

16 Calciu seric total 10 

17 Calciu ionic 12 

18 Magneziemie 10 

19 Sideremie 12 

20 Natriu(Na) 15 

21 Potasiu(K) 15 

22 Clor(Cl) 15 

23 Creatinkinaza 15 

24 CK-MB 18 

25 Glicemie 9 

26 Colesterol seric total 10 

27 Trigliceride serice 12 

28 HDL colesterol 15 

29 LDL colesterol 10 

30 Lipide totale 15 

31 Proteine serice totale 10 

32 TGO 10 

33 TGP 10 

34 Amilaza 15 

35 Fosfataza alcalină 12 

36 Gama GT 12 

37 Bilirubină totală 10 

38 Bilirubină directă 10 

39 VDRL 20 

40 RPR 20 

41 Hemoglobină glicozilată 30 

42 ASLO 18 

43 Factor reumatoid 15 

44 Proteina C reactivă 15 

45 Confirmare TPHA 20 

46 Antibiogramă 15 
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47 Exudat faringian –examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare, 

bacterian şi fungic 

40 

48 Exudat  nazal  - examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare, 

bacterian şi fungic  

40 

49 Examen complet de urină (sumar + sediment) 15 

50 Urocultură ( fără antibiogramă pentru culturi pozitive) 20 

51 Coprocultură  25 

52 Coprocitogramă 20 

53 Examen  secreţii otice, bacteriană şi fungică 40 

54 Examen secreţii conjunctivale, bacteriana şi fungică 40 

55 Examen  secreţii nazale, bacteriană şi fungică 40 

56 Examen secreţii purulente, bacteriană şi fungică 40 

57 Examen secreţii vaginale/uretrale, bacteriană şi fungică 40 

58 Examen  coproparazit.(o proba) 18 

59 LDH 15 

60 Glucoza urinară 5 

61 Proteine urinare 9 

62 Test Addis 9 

                       IMUNOLOGIE  

                  MARKERI  ENDOCRINI  

63 TSH 35 

64 T3-TOTAL 35 

65 FT 4 35 

66 PTH 50 

67 ATPO 50 

                       MARKERI  TUMORALI  

68 CEA 35 

69 CA 125 35 

70 CA 15-3 35 

71 CA 19-9  35 

72 PSA 35 

73 FREE-PSA 35 

        MARKERI   INFECTIOŞI  ŞI  VIRALI  

74 Ig M  HAV 50 

75 IgM HBC 45 

76 Ag  HBS 60 

77 Ac anti HCV 80 

78 HIV 40 

79 Ig M Toxoplasma 45 

80 Ig M Rubella 45 

81 Ig N CMV 45 

82 Anti  HBS(screening) 40 

83 Helicobacter  Pylori 50 

84 Hemoragii oculte 30 

II. Examene radiologice  

Nr. 

Crt 
Examen radiologic 

Tarif 

(lei) 

1 Radiografie craniană standard 2 planuri 25 
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 2 Radiografie craniană în proiecţie specială sinusuri anterioare/sella turcica 35 

 3 Examen radiologic părţi ale scheletului 2 planuri 40 

 4 Ex. rad. centură scapulară sau pelvina fără substanţă de contrast 35 

 5 Ex. rad. segment al coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală 45 

 6 Ex. rad. alte articulatii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV 35 

7 Ex. radiologic coloană cervicală in cel putin 2 planuri 50 

8 Examen radiologic torace ansamblu inclusiv Rx scopic 50 

9 Ex. rad. torace şi organe ale toracelui 50 

10 Ex. rad. de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri 50 

11 Ex. rad. esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie 60 

12 Ex. rad. tract digestiv superior 100 

13 
Ex.rad. tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo- cecală, 

inclusiv substanţă 
150 

14 Mamografie în 2 planuri/ pentru  un sân/ambii sâni 40/80 

15 CT craniu fără substanţă de contrast 150 

16 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 450 

17 CT regiunea gât fără substanţă de contrast 150 

18 CT regiunea gât nativ şi cu  substanţă de contrast 450 

19 CT regiune toracica fără substanţă de contrast 220 

20 CT regiune toracică nativ şi cu  substanţă de contrast 480 

21 CT abdomen  fără substanţă de contrast 220 

22 CT abdomen  nativ şi  cu substanţă de contrast administrată intravenos 450 

23 CT pelvis fără substanţă de contrast     200 

24 CT pelvis nativ  şi cu substanţă de contrast  administrată intravenos 450 

25 CT coloana vertebrală fără substanţă de contrast/segment 80 

26 CT coloana vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast/segment   450 

27 CT membre/membru  fără substanţă de contrast  80 

28 CT  membre nativ şi cu substanţă de contrast  administrat intravenos/membru   220 

29 CT ureche internă 420 

30 Uro  CT 450 

31 Angiografie CT pe segment 500 

32 Angiocoronarografie CT 900 

 

III. Examinări histopatologice 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

(lei) 

1 Examen histopatologic procedura completa HE(1-3 blocuri) 160 

2 Examen histopatologic procedura completa HE(4-6 blocuri) 320 

3 Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale(1-3 blocuri) 180 

4 Examen histopatologic procedura completa HE şi coloratii speciale(4-6 blocuri) 350 

5 Citodiagnostic spută prin incluzii parafina (1-3 blocuri) 100 

6 Citodiagnostic secreţie vaginală 50 

7 Citodiagnostic lichid de puncţie 80 

8 Examen  Babeş -Papanicolau 50 
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IV. Explorări funcţionale 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului 

Tarif 

(lei) 

1 Ecografie generală ( abdomen+ pelvis) 80 

2 Ecografie abdomen 50 

3 Ecografie pelvis 40 

4 Ecografie transvaginală 60 

5 Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi 30 

6 EKG 15 

7 Spirometrie 25 

8 Electroencefalogramă 25 

9 Endoscopie digestivă superioară 200 

10 Colonoscopie 250 

11 Ecografie vase -vene 100 

12 Ecografie vase -artere 100 

13 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100 

14 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II  400 

15 Ecografie ganglionară 40 

16 Ecocardiografie + Doppler color 120 

17 Histerosalpingografie (HSG) 290 
 

V. Investigații RMN 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea serviciului 

Tarif 

(lei) 

1 RMN craniocerebral nativ 640 

 2 RMN craniocerebral + sc 840 

 3 RMN regiune cervicală nativ 640 

 4 RMN regiune cervicală + sc 840 

 5 RMN umăr, genunchi, gleznă etc. nativ  640 

 6 RMN umăr, genunchi, gleznă etc. + sc 840 

7 RMN coloană vertebrală 1 regiune nativ 640 

8 RMN coloană vertebrală 1 regiune + sc 840 

9 RMN abdomen nativ (CU COLANGIO) nativ 740 

10 RMN abdomen nativ (CU COLANGIO)+ sc 940 

11 RMN pelvis nativ 640 

12 RMN pelvis nativ+ sc 840 

              

   Investigațiile conțin CD, film și interpretare scrisă. 

 

VI. Tarife de închiriere minime a spaţiilor în funcţie de destinaţie 

Nr. 

crt. 

Destinaţia spaţiului de închiriat Tarif minim 

lei/mp/lună 

1 Tarif închiriere unor spaţii mici (de până la 11 mp) pentru desfăşurarea 

de activităţi economice – distribuţie produse alimentare şi nealimentare 

180 lei/mp/lună 
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(fără a se  comercializa tutun şi băuturi alcoolice) 

2 Tarif închiriere spaţii birou / cabinet medical / laborator 25 lei/mp/lună 

3 Tarif închiriere spaţiu amplasare antenă telecomunicaţii, bancomat 50 lei/mp/lună 

4 Tarif minim de închiriere a terenului de tenis -1000 mp 1,117 lei/mp/luna 

 

VII. Tarife servicii medicale 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Tarif 

–lei- 

1 Consultaţie medicală obstetrică ginecologie efectuată în ambulatoriu 50 

2 Întrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie locală 150 

3 Întrerupere de sarcină la cerere, cu anestezie generală 500 

4 Consultaţie efectuată în ambulatoriu, exceptând cabinetul de obstetrică-

ginecologie 
25 

5 Consultaţie pentru completarea Fişei medicale pentru obţinerea sau 

prelungirea valabilităţii permisului auto/naval sau pentru Fişe medicale 

cu alte destinaţii. (Persoanele cu handicap sunt scutite de la plata acestei 

consulaţii). 

50 

6 Îmbălsamare şi igienizare cadavru în vârstă de peste 18 ani 150 

7 Consiliere/evaluare psihologică 60 

 

  VIII. Tarife pentru eliberarea de copii ale următoarelor  documente 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea documentului Tarif 

–lei- 

1 Foaie de observaţie generală 50 

2 Bilet ieşire din spital 30 

3 Scrisoare medicală 30 

4 Foaie observaţie de zi 30 

 

IX. Tarif închiriere angiograf Infinix 8000 C 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea aparat Tarif 

–lei- 

1 Angiograf Infinix 8000 C 39.000 lei/lună 

 

Tariful nu include: energie electrică aferentă funcționării apartului, service-ul aparaturii, piesele 

de schimb, materialele consumabile, taxele și tarifele aferente obținerii autorizației de funcționare 

(CNCAN etc.) 

 

      X. Coplata (conform Legii nr. 95/2006) este de 10 lei/ episod de spitalizare continuă cronici sau 

acuţi. 

 

      XI.  Taxa însoţitor: 10 lei/zi, pentru persoanele ce însoțesc pacienții  în vârstă de peste 3 ani. 

  

      XII.  Spitalizarea, la cerere şi în măsura  disponibilităților, în  salon  tip “rezervă” cu un pat este de  

100 lei/zi/persoană, iar în salon tip „rezervă” cu două paturi este de 50 lei/zi/persoană. 
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     XIII.  Serviciile cu plată se vor asigura numai pentru pacienții neasigurați în sistemul de asigurări de 

sănătate sau pentru cei asigurați, dat care solicită investigații suplimentare față de cele recomandate de 

către medicii de familie.  

     XIV. Tarif pentru verificarea identităţii persoanelor ce nu deţin documente de stare civilă: 10 lei.    

       Tarifele se vor încasa de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. 

          

                  PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 184   

privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole  

în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul  2020 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 14573/01.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și  

Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ nr. 14597/01.10.2019 

prin care se propune prețul mediu la principalele produse agricole în vederea stabilirii veniturilor din 

cedarea folosinței bunurilor, pentru anul 2020; 

-  Adresa Direcției Agricole Județene Tulcea nr. 4378/24.09.2019;   

- art. 84 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,   

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1. – Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole, în vederea stabilirii veniturilor din 

cedarea folosinței bunurilor, în anul 2020, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire produs 

Preţul mediu 

 fără TVA 

1 grâu 0,63 lei/kg 

2 orz 0,60 lei/kg 

3 ovăz 0,46 lei/kg 

4 porumb 0,58 lei/kg 

5 floarea-soarelui 1,25 lei/kg 

6 soia 1,28 lei/kg 

7 rapiţă 1,48 lei/kg 

8 fasole 8,00 lei/kg 

9 cartofi 1,20 lei/kg 

10 mere 2,00 lei/kg 

11 struguri de masă 3,75 lei/kg 

12 struguri pentru vinificaţie   1,75 lei/kg 

13 legume, din care: 
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a) varză 1,75 lei/kg 

b) ardei 2,75 lei/kg 

c) rădăcinoase  3,00 lei/kg 

d) tomate 3,00 lei/kg 

14 Masa verde 0,06 lei/kg 

  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției 

Agricole Județene Tulcea și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și va asigura 

publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, 

www.cjtulcea.ro. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

              PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 185 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018  

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

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

cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

          - Referatul de aprobare nr. 18526/03.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

18555/03.12.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare; 

- Referatul nr. 14009/19.09.2019 şi Procesul - verbal de predare - primire a locuinței din data de 

21.11.2019; 

  - 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. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 
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Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare, 

după cum urmează: 

- poziţia nr. 4 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Radu Adriana Ioana, se abrogă. 

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

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

    PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 186  

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru 

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

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18741/05.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

18748/05.12.2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX; 

  - 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. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

  - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 170/29.11.2019 privind aprobarea listei 

solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul 

sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX; 

- Procesul verbal nr. 18648/04.12.2019 încheiat de comisia constituită în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 pentru constituirea Comisiei sociale 

pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii pentru tinerii specialişti din 

domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,   

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri 
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specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 (1) Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

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

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în 

termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.  

(2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 

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

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 187 

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

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

Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, 

 cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 19061/10.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și 

Raportul de specialitate nr. 19074/10.12.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

  - 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. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

  Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 
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sănătății, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lista cuprinzând cuantumul chiriei pentru 

locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 

46A, scara A și B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum 

urmează: 

- poziţia nr. 30 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 20 din scara A, etaj 3 se 

abrogă, 

- după poziția nr. 58 se completează cu 2 noi poziții, respectiv de la 59 la 60, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

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

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

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei  Prefectului - Judeţul 

Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

               PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 188 

privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa X 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18742/05.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

18749/05.12.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii 

pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa X; 

 - 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. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin.(5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 124/12.07.2018 privind aprobarea criteriilor, a 

structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii; 

 - Procesul verbal nr. 18649/04.12.2019 încheiat de comisia constituită în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 pentru constituirea Comisiei sociale 
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pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii pentru tinerii specialişti din 

domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

   

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională 

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

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate 

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa X, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 3 (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi cele cu privire la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1 şi art. 2.  

 (2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

Art. 4 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 

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

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 189 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003  

privind instituirea, alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18997/10.12.2019 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, 

domnul Mergeani Dumitru şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică nr. 19015/10.12.2019 prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, alocarea şi 

acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Procesul - verbal nr. 18461/02.12.2019 al Comisiei de analiză a cererilor pentru acordarea 

bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea;   

- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d şi f) şi alin. (5) lit. a) şi e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- Prevederile art. 82 şi art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

     

           Art. 1. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, 

alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

,,Se aprobă acordarea a 30 (treizeci) de burse speciale de merit pentru elevii din unităţile de 

învăţământ, din care 15 (cincisprezece) pentru elevii cu domiciliul în municipiul Tulcea şi 15 

(cincisprezece) pentru elevii cu domiciliul în localităţile din judeţul Tulcea, în cuantum de 400 lei 

lunar, pe perioada anului şcolar. În situaţia în care nu se completează numărul de burse, se 

organizează o nouă selecţie, în termen de 30 (treizeci) zile de la încheierea primei selecţii.” 

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

Prefectului - Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului Resurse 

Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii Publice. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

              PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

  Horia TEODORESCU                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 190 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea  

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 19247/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Raportul de specialitate nr. 19270/12.12.2019 al Serviciului  Resurse Umane, Salarizare, 

Evidenţă Funcţii Publice și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ; 

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare şi ale art. 15, lit. a) și c) din Normele metodologice de aplicare 

a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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        În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrataiv, cu completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2020, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Serviciului  Resurse 

Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii Publice și Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

     Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 191  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016  

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19267 din 12.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 19275  din 

12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7 din 29.07.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând adresa nr. 3206291/09.12.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal 

Alexandru Averescu” Tulcea,  înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 19011/10.12.2019;  

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 și art.9 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 

H.G. nr. 787/2002 precum și ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182,alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1 Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea 

domnul colonel Bordei Ion, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru 

Averescu” Tulcea, în locul domnului colonel Nicolau Florian. 
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 Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică în mod corespunzător. 

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

Prefectului - Județului Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea, domnului colonel Bordei 

Ion și domnului colonel Nicolau Florian.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 192 

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

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona 

Liberă”  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19543/17.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea, prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Sulina, 

Perimetrul I - Zona Liberă” și Raportul de specialitate nr. 19548/17.12.2019 al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și nr. 4879/17.12.2019 al R.A Administrația Zonei 

Libere Sulina; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și  f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. p) și 

q)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale art. 44 alin. (1) 

din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu 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 Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă”, 

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 Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și R.A Administrația Zonei Libere 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 
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             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 193 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim”  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19544/17.12.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea, prin care se propune aprobarea  Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim” și 

Raportul de specialitate nr. 19549/17.12.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor și  nr. 4880/17.12.2019 al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și  f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. p) și 

q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale art. 44 alin. (1) 

din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim”, 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 Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și R.A Administrația Zonei Libere 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,           Contrasemnează, 

       Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 194    

privind aprobarea proiectului „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona 

Liberă”- SMIS 135336  și a cheltuielilor legate de proiect  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 
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Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19545/17.12.2019, prin care se propune aprobarea 

proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă” - SMIS 135336 și a cheltuielilor 

legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor, al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al R.A. Administrația Zonei 

Libere Sulina înregistrat cu nr. 19550/17.12.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, 

dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale (Obiectivele 

specifice 1.3 şi 2.4 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020);  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;  

În temeiul art.182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,  

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă”- 

SMIS 135336 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 

2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4, Apel: POIM/643/2/4/Creșterea volumului de 

mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin 

terminale intermodale și porturi;  

 

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I 

- Zona Liberă”- SMIS 135336, în cuantum de 91.600.399,92 lei (inclusiv TVA), din care: 

- Cheltuielile eligibile, în valoare totală de 77.071.127,90 lei, vor fi acoperite astfel: 

a) suma de 65.510.458,71 lei, reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile; 

b) suma de 10.019.246,63 lei, reprezentă finanțare publică de la bugetul de stat; 

c) suma de 1.541.422,56 lei, reprezintă contribuție proprie ce se va finanța din bugetul UAT 

Județul Tulcea.  

 

- Cheltuielile neeligibile, în valoare de 14.529.272,02 lei, reprezentând TVA aferent 

cheltuielilor eligibile, vor fi acoperite din bugetul R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, din subvenții 

de la bugetul propriu al Județului Tulcea.   

 

(2) Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina își va exercita dreptul de deducere a 

taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și are obligația de a 

restitui la bugetul propriu al Județului Tulcea sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă și 

recuperată. 

 

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

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

Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și R.A. Administratia Zonei Libere 

Sulina. 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

             PREŞEDINTE,      Contrasemnează, 

 Horia TEODORESCU                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 195    

privind aprobarea proiectului „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim” 

- SMIS 135338  și a cheltuielilor legate de proiect  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19546/17.12.2019, prin care se propune aprobarea 

proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim” - SMIS 135338  și a cheltuielilor 

legate de proiect și Raportul de specialitate nr. 19551/17.12.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al R.A. 

Administrația Zonei Libere Sulina, înregistrat cu nr. 4878/17.12.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, 

dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale  (Obiectivele 

specifice 1.3 şi 2.4 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020);  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;  

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare,  

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim” - 

SMIS 135338 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 

2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4, Apel: POIM/643/2/4/Creșterea volumului de 

mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin 

terminale intermodale și porturi;  

 

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - 

Bazin Maritim” - SMIS 135338, în cuantum de 167.121.704,16 lei (inclusiv TVA), din care: 

- Cheltuielile eligibile, în valoare totală de 140.621.790,19 lei, vor fi acoperite astfel: 

a) suma de 119.528.521,66 lei, reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile; 

b) suma de 18.280.832,72 lei, reprezintă finanțare publică de la bugetul de stat; 

c) suma de 2.812.435,80 lei, reprezintă contribuție proprie, ce se va finanța din bugetul UAT 

Județul Tulcea.  

 

- Cheltuielile neeligibile, în valoare de 26.499.913,97 lei, reprezentând TVA aferent 

cheltuielilor eligibile, vor fi acoperite din bugetul R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, din subvenții 

de la bugetul propriu al Județului Tulcea.   

(2) Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina își va exercita dreptul de deducere a 

taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și are obligația de a 

restitui la bugetul propriu al Județului Tulcea sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă și 

recuperată. 

 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 
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Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și  R.A. Administrația Zonei Libere 

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 28 consilieri județeni prezenți. 

         

          PREŞEDINTE,     Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                             SECRETARUL GENERAL AL 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  


