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HOTĂRÂREA NR. 21 

pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, 

judeţul Tulcea” 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 19 martie 2019, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 3708/13.03.2019 şi Raportul de specialitate nr.  

3709/13.03.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei 

Economice, Buget, Finante şi Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public pentru aprobarea documentaţiei tehnice și economice – faza Studiu de Fezabilitate, 

pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, 

judeţul Tulcea”; 

        Având în vedere: 

            - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 18/2019 privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 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 investiții „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, 

judeţul Tulcea”; 

            - prevederile art.1 alin. (2), lit .a), art.2 alin. (1), lit. a), şi art. 6 din Anexa nr.3 la O.G. 

nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 91 alin (1) lit. b), d) şi f), alin. (3) lit. f) şi alin.(5) lit. a), pct. 5 şi 6 din Legea 

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

            - prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

         Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1. Se aprobă Documentaţia tehnică şi economică – faza Studiu de Fezabilitate pentru  

obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul 

Tulcea” conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

           Art. 2. Indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului sunt prevăzuţi în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

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

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

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

Dezvoltarea Domeniului Public. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 

martie 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. 22 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 

 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita 

judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” 
 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 martie 2019, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 3710/13.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

3711/13.03.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ 

Constanţa, km 81+921 – 94+518”; 

        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

        Având în vedere: 

            - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art.10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul–cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 8 alin. (3) și art. 12 alin. (5) din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 

reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 

81+921 – 94+518” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 1.072.805,51 lei, 

inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.” 

          Art. 2. Anexa nr. 2 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 

81+921 – 94+518” la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 

reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 

81+921 – 94+518” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre. 
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          Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor și 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 

martie 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. 23 

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 

 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 martie 2019, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 3713/13.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

3714/13.03.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de 

intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de interes județean, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

        Având în vedere: 

            - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b și f și alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art.10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul–cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 8 alin. (3) şi art.12 alin. (5) din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 

cuprinzând caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi sursele de finanţare pentru 

obiectivul  „Reabilitare DJ 222 A, Horia – Hamcearca – Nifon, km 0+000 – 15+725”, cu modificările 

şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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           Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 

martie 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. 24 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017  

pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-

economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție  DN 22 D –  

Turcoaia, km 2+445” 
 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 martie 2019, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 3715/13.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

3716/13.03.2019 al Direcţiei  Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor şi al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție  DN 22 D – Turcoaia, km 

2+445 ”; 

        Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

        Având în vedere: 

            - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 

conținutul–cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 8 alin. (3) si art. 12 alin. (5) din Normele Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 aprobate prin Ordinul 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei 

reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de 
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investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție  DN 22 D – Turcoaia, km 2+445” se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 199.578,98 lei, 

inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.” 

          Art. 2. Anexa nr. 2 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  

„Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție DN 22 D – Turcoaia, km 2+445” la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al 

Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie DN 22 D – 

Turcoaia, km 2+445” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre. 

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

Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul 

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 

martie 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. 25 

privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a 

unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de                                                              

19 martie 2019, legal constituită; 

 Văzând  Nota de fundamentare nr. 3835/14.03.2019 prin care se propune darea în administrare 

către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile 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. 3836/14.03.2019; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- 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 din 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; 

- 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”, cu modificările și completările ulterioare; 

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

pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din domeniul public al Județului Tulcea, cu 

modificările ulterioare; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 În conformitate cu dispoziţiile art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. a) și 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 aprobă darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere 

Sulina” a bunurilor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului 

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

Art.2 (1) Administrarea imobilelor transmise conform art. 1 se va realiza de către Regia 

Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” cu respectarea condiţiilor prevăzute de 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.   

(2) Bunurile imobile prevăzute în anexă care reprezintă infrastructura portuară se vor exploata 

potrivit destinaţiei din momentul transmiterii, cu respectarea prevederilor Ordonanței 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 și a celorlalte 

reglementări în vigoare privind administrarea infrastructurii de transport naval şi navigaţia pe căile 

navigabile interioare. 

Art.3 Predarea - preluarea bunurilor imobile prevăzute în anexă se face pe bază de protocol 

încheiat între părţile interesate. 

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”. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 

martie 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. 26 

pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi 

administrativ – teritoriale, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 martie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4104/19.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

4105/19.03.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ pentru aprobarea repartizării 

sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (11) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe 

anul 2019 şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) și f) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă repartizarea sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi 

administrativ – teritoriale, pe anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi unităților administrativ - teritoriale enumerate în 

anexă. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 22 

martie 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. 27 

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 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 martie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4115/20.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

4116/20.03.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și al Direcției Investiții, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor 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; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe 

anul 2019, ale art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

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

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă repartizarea pentru echilibrarea bugetelor locale a fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 

bugetul de stat în anul 2019, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019, conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 - Se aprobă repartizarea estimărilor sumelor reprezentând 20% din cota de 18,5% din 

sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – 

teritoriale pe anii 2020- 2022, conform anexei nr. 2. 

Art. 3 – Se aprobă repartizarea estimărilor sumelor reprezentând 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale pe 

anii 2020-2022, conform anexei nr. 3. 

 Art. 4. - Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022, 

conform anexei nr. 4. 

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

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

Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Direcției 
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Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, precum şi unitățile administrativ- teritoriale enumerate în anexe. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 22 

martie 2019, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, 9 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 

26 consilieri județeni prezenți. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 28 

pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea,  

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017  
 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2019, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a președintelui Consiliului Județean Tulcea, domnul Horia 

Teodorescu și a secretarului județului Tulcea, domnul Marius Cristi Mihai, pentru modificarea 

componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 129/2017, înregistrată sub nr. 3439/07.03.2019 și Raportul de specialitate al Serviciului 

Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 3440/07.03.2019;  

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

 În conformitate cu prevederile art. 115, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 3, art. 5, alin. (1), lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea 

comisiei pentru protecția copilului și ale art. 91, alin. (1), lit. d) și f) și alin. (5) lit. a), pct. 2 din Legea 

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

  

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017, după cum urmează:  

- Se înlocuiește doamna dr. Ampleev Evdochia, medic primar neuropsihiatrie infantilă cu  

domnul dr. Mustafa Latif, medic primar pediatrie, desemnat de Direcția de Sănătate Publică 

a Județului Tulcea, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului 

Tulcea; 

- Se înlocuiește domnul Popa Adrian cu doamna Dordea Lidia – reprezentant al Asociației 

„Mâini Întinse” Tulcea, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Protecția 

Copilului Tulcea; 

- Se înlocuiește doamna Oancea (Dincă) Anca-Teodora cu doamna Toma Ioana– 

reprezentant al Asociației Umanitare „Noroc” Tulcea, în calitate de membru supleant al 

Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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Tulcea, Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea, Asociației „Mâini Întinse” Tulcea, Asociației 

Umanitare „Noroc” Tulcea și persoanelor nominalizate. 

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

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 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 29  

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 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 4187/20.03.2019 şi Raportul de 

specialitate a Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 4188/20.03.2019 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 adresa nr. 3186050/1/14.03.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal 

Alexandru Averescu” Tulcea,  înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 3760/14.03.2019;  

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

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și 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; 

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 validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea 

domnul colonel Nicolau Florian, adjunct al inspectorului șef a0l Inspectoratului de Jandarmi Județean 

„Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea, în locul domnului colonel Bordei Ion. 

 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 și domnului colonel 

Nicolau Florian.  

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

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 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 3/2019                                          

 

13 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30 

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 V 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 3903/15.03.2019 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. 3904/15.03.2019 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 V; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - 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.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. 3638/12.03.2019 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 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 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 V, 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 V, 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. 
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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 29 martie 

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      
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 

privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al 

Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere : 

 - Nota de fundamentare nr. 4181/20.03.2019 prin care se propune actualizarea datelor de 

identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea şi Raportul de 

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

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea, înregistrat sub nr. 4182/20.03.2019; 

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

4643/21.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 2615/21.02.2019; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c),  alin. (4), lit. 

a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare si ale art. 867 alin.(1) si art.868 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările 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 actualizarea datelor de identificare ale imobilelor prevăzute la pozițiile nr. 

252 si 253 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Tulcea, conform anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Anexa 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, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 252 si 253, conform 

datelor din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 3 - Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pentru realizarea si 

funcționarea unor servicii sociale de tip rezidențial. 

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

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea. 

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

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 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32 

privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al 

Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea  

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere : 

 - Nota de fundamentare nr. 4183/20.03.2019 prin care se propune actualizarea datelor de 

identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în 

administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi Raportul de 

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

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, 

înregistrat sub nr. 4184/20.03.2019; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. c),  alin. (4), lit. 

a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare si ale art. 867 alin.(1) si art.868 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările 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 actualizarea datelor de identificare ale imobilelor prevăzute la pozițiile nr. 

207 și 208 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Tulcea, conform 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Anexa 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, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 207 și 208, conform 

datelor din anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Se aprobă darea în administrare către Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă 

Simion” Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
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Art. 4 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei 

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă 

Simion” Tulcea. 

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

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 

 

HOTĂRÂREA NR. 33  

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 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4410/22.03.2019 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 

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

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

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 4411/22.03.2019; 

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: 

- La poziția nr. 273 „Spitalul Judeţean Tulcea” se actualizează elementele de identificare de la 

punctul „A. Secția Spital de Urgență” pentru imobilele aferente, 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 29 martie 

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. 34 

              privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 4684 din 27.03.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

4685 din 27.03.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al 

Compartimentului Guvernanță Corporativă privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

           Conform art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

          Art.1 Începând cu data de 01.05.2019 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotarâre. 

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

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

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

Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  

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

2019, după cum urmează: 19 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                          Marius Cristi MIHAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

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

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

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

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


