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HOTĂRÂREA NR. 11 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018  

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

Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii,  

cu modificările şi completările ulterioare 

  

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 1816/07.02.2019 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. 1817/07.02.2019 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 

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

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/31.08.2018 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; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 

privind aprobarea listei de repartizare a 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, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- poziţia nr. 14 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Bragadereanu Vasilica 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 18 

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

celor 26 consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 12 

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  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 1814/07.02.2019 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. 1815/07.02.2019 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; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 190/31.10.2018 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 II; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

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, în 

Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa II, după cum urmează: 

- poziţia nr.11 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Samara Gilda Anişoara 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 18 

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

celor 26 consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                      Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 13 

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

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

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 1885/08.02.2019 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. 1886/08.02.2019 privind aprobarea listei de 

repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru 

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/31.01.2019 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 IV; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare pentru 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 IV, 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 18 

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

celor 26 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                        Marius Cristi MIHAI    
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HOTĂRÂREA NR. 14 

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 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 1883/08.02.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Economice 

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

Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public nr. 1884/08.02.2019 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; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e : 

Art. 1 - Se 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 

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: 

1. poziţia nr. 14 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 17 din scara. A, etaj 3, se 

abrogă. 

2. poziţia nr. 31 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 1 din scara. B, parter, se 

abrogă. 

3. după poziția nr. 42 se completează cu 4 noi poziții, de la 43 - 46, 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 18 februarie 

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

consilieri județeni prezenți. 

        PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 15 

privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018  
 

 

           Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită;  

           Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2038/12.02.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

2039/12.02.2019 al Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea 

componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin  

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018; 

          Ținând cont de adresa nr. 15464/ 28.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, 

înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 9/03.01.2019. 

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

          În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) – (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91, alin.(1), lit.f) din 

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

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 

           Art. 1 –  Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018, după cum 

urmează : 

- se înlocuiește dna Laura Matetovici – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului 

Tulcea, cu dna. Elizabeth Vărzaru - consilier superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații, in 

calitate de membru permanent al comisiei; 

- se înlocuiește dna Elizabeth Vărzaru – reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului 

Tulcea, cu dna. Camelia Tuzlaru - consilier superior Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații, in calitate 

de membru supleant al comisiei. 

           Art. 2 – La data adoptării prezentei hotărâri se modifică corespunzător și Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului și urbanism.  

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

Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea și  Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

 

 

        PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 16 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 privind aprobarea 

proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în 

comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2068/12.02.2019 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget 

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 2069/12.02.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a 

clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel dedicat 

zonei de INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), alin. 5, lit. a), pct. 3 și alin.6, lit. a) din 

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

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în 

comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”, după cum 

urmează: 

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

         ”Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, în sumă de 7.279.753,39 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 213.350,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizarea 

energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea” 

   2. Alineatul (2) al articolului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

Partener 1 

Unitatea Administrativ 

Teritorială – Județul 

Tulcea 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (213.350,00 lei 

inclusiv TVA, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor 

eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (7.066.403,39 

lei inclusiv TVA, reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor 

neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
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(7.279.753,39 lei inclusiv TVA, reprezentând 41,05 % din valoarea 

totală a proiectului) 

Partener 2 

Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

 

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 Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea. 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

  PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea 

proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în 

comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1985/11.02.2019 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget 

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 1986/11.02.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a 

clădirii - Spital TBC Tulcea”; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apel 

dedicat zonei de INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII (ITI DD), Apelul de 

proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

   În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), alin. 5, lit. a), pct. 3 și alin.6, lit. a) din 

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

ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în 

comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”, după cum urmează: 
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1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital 

TBC Tulcea", în cuantum de  17.808.296,87 lei (inclusiv TVA).” 

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

         ”Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect din bugetul Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Tulcea, în sumă de 9.649.801,77 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 166.499,90 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului Eficientizarea 

energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea.” 

3. Alineatul (2) al articolului 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

Partener 1 

Unitatea Administrativ 

Teritorială – Județul 

Tulcea 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (166.499,90 lei 

inclusiv TVA, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor 

eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (9.483.301,87 

lei inclusiv TVA, reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor 

neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

(9.649.801,77 lei inclusiv TVA, reprezentând 54,19 % din valoarea 

totală a proiectului) 

Partener 2 

Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei și 0%)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0  lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

 

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 Spitalul Județean de Urgență 

Tulcea. 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

                       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, 

str. Isaccei nr.18  şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii 

,,Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judetul Tulcea” 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 
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Văzând Nota de fundamentare nr. 1957/11.02.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

1958/11.02.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei 

Economice, Buget Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

  Având în vedere: 

- Adresa Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I”. S.A. nr. 1980/08.02.2019, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea cu nr. 1893/08.02.2019, prin care se solicită emiterea unei Hotărâri de 

Consiliu Judeţean pentru predarea - primirea amplasamentului şi asumarea cheltuielilor neeligibile 

pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, 

judetul Tulcea”; 

- prevederile art.1 alin.(2) lit. a), art.2 alin. (1) lit. a), art. 4 , art.7 alin. (1) și (2), art.12 și art.13 

din Anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Naționale de 

Investitii „C.N.I.” S.A, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin.(1), lit. d) și f) și alin. (5) lit. a), pct. 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a 

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

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

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

locale, republicată. cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, 

situat în Municipiul Tulcea, strada Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al Judeţului 

Tulcea, în suprafața de 10.605 mp, nr. cadastral/topografic 32486, identificat potrivit  Cărţii funciare nr. 

32486,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”- S.A. obiectivului de 

investiţii ,,Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, județul Tulcea”. 

  Art. 2. Se aprobă demolarea construcţiilor aflate pe amplasament (construcţii care nu fac 

obiectul predării) şi identificate din punct de vedere cadastral cu numerele 32486-C1, 32486-C2, 

32486-C3, 32486-C4, 32486-C5, 32486-C6 și 32486-C7, anterior semnării protocolului de predare – 

primire. 

   Art. 3. Amplasamentul este viabilizat, conform documentaţiilor de urbanism, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

        Art. 4. Se aprobă asigurarea finanţării de către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul 

Tulcea – prin Consiliul Judeţean Tulcea a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apă, 

canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc). 

      Art. 5. Cheltuielile neeligibile ce revin în sarcina beneficiarului Unitatea Administrativ -

Teritorială Judeţul Tulcea – prin Consiliul Judeţean Tulcea vor face obiectul unei hotărâri ulterioare 

avizării proiectului de investiţii – faza SF. 

      Art. 6.  Consiliul Judeţean Tulcea se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitare şi organizarea şantierului pentru realizarea investiţiei. 

      Art. 7. Consiliul Judeţean Tulcea se obligă ca, după efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor 

şi predarea de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.  

      Art. 8. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  Companiei 

Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

 PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

      Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 19   

privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare 

aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită;  

 Văzând  Nota de fundamentare nr. 1959/11.02.2019 prin care se propune retragerea dreptului de 

administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra 

imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea şi Raportul de 

specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, 

Buget, Finanţe şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, 

înregistrat sub nr. 1960/11.02.2019; 

 Având în vedere: 

         - Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea 

Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

        - Hotărârea Guvernului nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea  publică a 

statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea; 

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

infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de 

transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

       - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

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

domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 133/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor aflate in 

domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea 

prin Legea nr. 176/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

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

completările ulterioare; 

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

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

în domeniul public al Județului Tulcea; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 164/2018, privind trecerea bunului 

imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. 

cadastral 40039, carte funciară 40039 aflate in domeniul public al municipiului Tulcea și din 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al Judeţului Tulcea și în administrarea Consiliului Judeţean 

Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean de dezvoltare a portului Tulcea; 
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         - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017 privind înființarea administrației portuare 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2018 privind înscrierea în inventarul bunurilor 

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

Tulcea”, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

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

completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere Sulina”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 152/2018 privind aprobarea Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

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

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

  În conformitate cu dispoziţiile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. a), art. 123 alin. (1) din Legea 

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

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

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

  Art. 1 Se retrage dreptul de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia 

Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al 

Judeţului Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre revin în administrarea Consiliului 

Judeţean Tulcea.    

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 137/2017, prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.115/2018 și prevederile alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 142/2017. 

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

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

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

Domeniului Public și Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

    PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 20   

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001  

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 februarie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2072/12.02.2019,  prin care se propune modificarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

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



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 2/2019                                          

 

14 

 

 

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

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

Domeniului Public, înregistrat sub nr. 2073/12.02.2019; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

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

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

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

locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

1. - La poziția nr. 273 „Spitalul Judeţean Tulcea” se actualizează valorile de inventar de la 

punctul „A. Secția Spital de Urgență” pentru imobilele aferente, conform datelor cuprinse în Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

2. - La poziția nr. 274 „Teren aferent Spitalului de Urgență” se actualizează elementele de 

identificare și valoarea de inventar, conform datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

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

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

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 

februarie 2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 27 consilieri județeni prezenți. 

 

 

     PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

01 ianuarie – 31 decembrie 2018 

În conformitate cu art. 51, alin. 4 coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Tulcea, 

subsemnatul  MERGEANI Dumitru, în calitate de vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean Tulcea, 

prezint în sinteză raportul individual de activitate pentru perioada 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2018. 

În exercitarea mandatului de vicepreședinte, am examinat legalitatea și fundamentarea 

materialelor de ședință, sub aspectul studiului proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Tulcea. 

În perioada 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 am participat la 12 ședințe ordinare și 6 

ședințe extraordinare convocate în baza prevederilor legale, prin dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea, unde am dezbătut și susținut prin vot proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
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În deplasările pe care le-am efectuat în județ, am acordat sprijin soluționării problemelor cu care 

se confruntau primarii localităților, acționând direct în rezolvarea acestora. 

De asemenea, am participat la o serie de întâlniri cu cetățenii din unele localități, unde am luat 

la cunoștință de problemele semnalate și acolo unde a fost cazul am făcut demersuri pentru cunoașterea 

și rezolvarea problemelor de către instituțiile județene în responsabilitatea cărora se încadrau aspectele 

sesizate de cetățeni. 

Am participat la manifestările organizate de Consiliul Județean Tulcea, la acțiuni organizate de 

autorități locale și centrale. 

În luna ianuarie 2018, alături de premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu, 

ministrul Sănătății Florian Dorel Bodog și managerul Spitalului Județean de Urgență Tulcea - Tudor 

Năstăsescu, la sediul Guvernului României, am participat la evenimentul de semnare a contractelor, 

prin care Spitalul Județean de Urgență Tulcea a primit un aparat RMN. 

Am participat în perioada 22-25 mai 2018 la Adunarea Generală a Adunării Regiunilor 

Europene din Lilehanmer ,Norvegia,unde am fost ales în funcția de membru al Biroului Politic din 

partea României. 

În perioada 04-07 septembrie 2018, am participat la Summit-ul Mării Negre, la Odessa, 

Ucraina, acțiune organizată de către Adunarea Regiunilor Europene, acest summit, având ca scop 

reunirea tuturor stakeholderilor din regiunile aflate în vecinătatea Mării Negre, pentru a dezvolta 

cooperarea între acestea, de a iniția noi parteneriate și schimburi de bune practici. 

În 13-14 septembrie 2018, m-am deplasat la Izmail, Ucraina, la o ședință de lucru dedicată 

identificării și elaborării noilor proiecte transfrontaliere comune, iar în perioada 28-29 septembrie 2018, 

am participat la festivitățile prilejuite de “Zilele Orașului Izmail”. 

În data de 25 octombrie 2018, am participat la cea de-a XIV-a ediție a Galei Adiministrație, 

organizată de Portalul național de administrație www.administratie.ro - Liderul informației în 

Administrație și Oameni și Companii - Editor general al portalului. 

În perioada 1-2 noiembrie 2018 la Iași, am participat la cea de-a 26-a Conferință Anuală și 

Adunare Generală a Asociației Aeroporturilor din România. 

În perioada 20-23 noiembrie 2018, m-am deplasat în Nijmegen – Olanda, cu prilejul 

desfășurării Reuniunii de Toamnă a Biroului A.R.E. 

Pornind de la considerente legale și ținând cont de faptul că interesele generale ale județului 

Tulcea presupun implicare, responsabilitate și transparența actului decizional, în calitate de 

vicepreședinte, am abordat un mod de acțiune eficient și constructiv, centrat pe capacitatea tuturor 

factorilor pentru dezvoltarea socio-economică a județului Tulcea. 

Consider că mi-am îndeplinit cu seriozitate și corectitudine atribuțiile de vicepreședinte ce mi-

au fost încredințate de lege și cetățenii județului nostru. 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

MERGEANI Dumitru 

 

 

 

 

 

 

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  

http://www.administratie.ro/

