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HOTĂRÂREA NR. 35 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5497/ 10.04.2019 și Raportul de specialitate al 

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea nr. 5498/ 8970/ 10.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind 

stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2019; 

Ținând cont de adresa nr. 8970/ 04.04.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d și lit. f și alin. (5) lit. a, pct. 2 din Legea administrației publice 

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

- prevederile art. 101 alin. (2) lit. b din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 24 alin.(1) și art. 25 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art. 1. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie Tulcea”, în cuantum de 3.648 lei/lună/beneficiar. 

 Art. 2. Persoanele îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea precum 

și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o 

contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 

urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei 

vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia. 

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

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

Tulcea și Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

              PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                       Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 36 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele 

rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe 

anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5499/ 10.04.2019 şi Raportul comun nr. 5500/ 8799/ 

10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ şi al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru un beneficiar din centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 33 și 53 

din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin.(1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag, pentru anul 2019, în cuantum de 4.120 

lei/lună/beneficiar, respectiv 49.440 lei/an/beneficiar. 

 Art.2. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil, pentru anul 2019, în cuantum de 4.193 

lei/lună/beneficiar, respectiv 50.316 lei/an/beneficiar. 

 Art.3. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Ingrijireşi Asistenţă Babadag pentru anul 2019, în cuantum de 4.304 lei/lună/beneficiar, respectiv 

51.648 lei/an/beneficiar. 

 Art.4. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Ingrijireşi Asistenţă „Dumbrava” Babadag pentru anul 2019, în cuantum de 3.309 lei/lună/beneficiar, 

respectiv 39.708 lei/an/beneficiar. 

 Art.5. - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Ingrijireşi Asistenţă Tichilesti pentru anul 2019, în cuantum de 5.001 lei/lună/beneficiar, respectiv 

60.012 lei/an/beneficiar. 

 Art.6. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Horia, pentru anul 2019, în cuantum de 3.980 

lei/lună/beneficiar, respectiv 47.760 lei/an/beneficiar. 

            Art.7. -  Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Tulcea, pentru anul 2019, în cuantum de 4.944 lei/lună/beneficiar, respectiv 59.328 

lei/an/beneficiar. 
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 Art.8. – Serviciul Administrație Publică Locală, va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea şi Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ.  

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                             Contrasemnează, 

              Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5537/ 11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5538/ 11.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ privind aprobarea bugetului 

propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

19 alin (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) lit. b) 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 (1) – Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la venituri suma de 

345.285,00 mii lei şi la cheltuieli suma de 413.573,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe 

secţiunea de funcţionareşi secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1aşi nr. 1b, bugetul detaliat pe 

capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.   

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

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

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

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

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

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea 

secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.491,0 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2019 

şi a creditelor de angajament pe anii 2020 - 2023, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de 

reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene pe anul 2019, conform anexei nr. 4. 

 Art. 3 – Se aprobă lista proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile post-aderare pe 

anul 2019, conform anexei nr. 5. 
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 Art. 4 – Se aprobă programul activităţilor socio-culturale, finanţate din bugetul propriu al 

Judeţului Tulcea pe anul 2019, conform anexei nr. 6. 

 Art. 5 – Se aprobă situaţia cotizaţiilor la organismele interne şi internaţionale a proiectelor, 

programelor şi acţiunilor internaţionale finanţate din bugetul propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, 

conform anexei nr. 7. 

 Art. 6 – Se aprobă situația numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical 

angajat în unitățile de cult, pe anul 2019 și estimări 2020 - 2022, conform anexei nr. 8.  

Art. 7 – Se aprobă bugetul propriu de veniturişi cheltuieli estimat pe anii 2020 - 2022, conform 

anexei nr. 9. 

Art. 8 - Anexele  nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 9 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

   PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5481/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 5482/ 

3843/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Direcţiei Publice 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile  art. 19 alin. (1) 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 alin. (3) lit. a) 

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

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019; 

 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Tulcea pe anul 2019, la venituri în suma de 1.726 mii lei şi la cheltuieli în 

suma de 1.726 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1a și Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din 

alocații bugetare pe anul 2019 conform anexei nr. 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

     PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

            Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ 

special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5483/ 10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr.    

5484/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea bugetelor 

de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de învățământ special din subordinea Consiliului 

Județean Tulcea, pe anul 2019; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile  art. 19 alin. (1) 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 alin. (3) lit. a) din 

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

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019; 

 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2019, la venituri cu suma de 3.161 mii lei şi la cheltuieli cu 

suma de 3.161 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a. 

 Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea 

pe anul 2019, la venituri cu suma de 775 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 775 mii lei  conform 

anexelor nr. 2 şi 2a. 

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

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de învăţământ special din 

subordinea Consiliului Judeţean Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

               PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 40   

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5489/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5490/10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 5150/26.03.2019 al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.a) din 

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

ulterioare şi ale Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

pe anul 2019 la venituri cu suma de 157.578 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 183.287 mii lei și Lista 

cheltuielilor de capital, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

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

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

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

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

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

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                      Contrasemnează, 

              Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5493/10.04.2019  și Raportul de specialitate nr. 

5494/ 8709/ 10.04.2019  al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Direcţiei Generale de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) 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 alin. (3) lit. a) 

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

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asistență Socială, finanțat din alocații bugetare 

la venituri în sumă de 54.457 mii lei și la cheltuieli în sumă de 75.354 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 

1a. 

(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al cheltuieli ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, defalcat pe subcapitole bugetare, după cum 

urmează: 

a) subcap. 68.02.06 Asistenţă acordata pentru familieşi copil, la venituri în suma de 34.513  mii lei 

şi la cheltuieli în  suma de 49.013 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a. 

b) subcap. 68.02.05.02  Asistenţă sociala în caz de bolişi invaliditati, la venituri în suma de 18.857  

mii lei şi la cheltuieli în  suma de 25.254 mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a. 

c) subcap. 68.02.04  Asistenţă socială acordata persoanelor varstnice, la venituri în suma de 1.087  

mii lei şi la cheltuieli în  suma de 1.087 mii lei, conform anexelor nr. 1.3 şi 1.3a. 

 

Art. 2 Se aprobă Lista cheltuielilor de capital cu finanțare din alocații bugetare, pe anul 2019 

conform anexei nr. 2. 

 

Art. 3  Se aprobă Lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, pe 

anul 2019 conform anexei nr. 3. 

 

Art. 4 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.827 mii lei și deficitul secțiunii de 

dezvoltare în sumă de 3.070 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.  

 

Art. 5 Anexele 1, 1.a, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3, 1.3a, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

    PREŞEDINTE,                        Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 42 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

 instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5491/10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5492/10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli ale institutiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe 

anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate de prevederile art. 19 alin. (1) 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 alin. (3) lit. a) 

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

ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind  bugetul de stat pe anul 2019; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă bugetul finanțat din alocații bugetare al Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna” Tulcea pe anul 2019, la venituri suma de 2.270 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.270 mii lei, 

conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a și Lista cheltuielilor de capital pe anul 2019, conform anexei nr. 1.1b . 

(2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii al Bibliotecii 

Judeţene „Panait Cerna” Tulcea pe anul 2019, în sumă de 140 mii lei la venituri şi 220 mii lei la 

cheltuieli, conform anexelor 1.2 şi 1.2a și Lista cheltuielilor de capital pe anul 2019, conform anexei nr. 

1.2b. 

(3) Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 66 mii lei și deficitul secţiunii de dezvoltare în 

sumă de 14 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi. 

Art. 2 – Se aprobă bugetul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

pe anul 2019, la venituri suma de 8.300 mii lei şi la cheltuieli suma de 8.300 mii lei, conform anexelor 

nr. 2 şi 2a, iar Lista cheltuielilor de capital pe anul, conform anexei nr. 2b.  

Art. 3 – Se aprobă bugetul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri 

suma de 2.850 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.850 mii lei, conform anexelor nr. 3 şi 3a, Lista 

programelor şi proiectelor cultural- artistice conform anexei 3b și Lista cheltuielilor de capital pe anul 

2019, conform anexei nr. 3c. 

 Art. 4– Anexele  nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b și 3c fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

      PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

         Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marius Cristi MIHAI  
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HOTĂRÂREA NR. 43 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5495/ 10.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5496/ 668/ 10.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Regiei  Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  

Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina,  pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 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 bugetul de veniturişi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei 

Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri suma de 3.408  mii lei şi la cheltuieli suma de 3.385 mii 

lei, conform anexelor nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Sulina. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

    PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 44 

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 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 
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- Nota de fundamentare nr. 5456/10.04.2019 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. 5457/10.04.2019 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. 19 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Niță Roxana se abrogă; 

- poziţia nr. 25 pentru repartizarea unei locuinţe către domnul Cristea Jorj 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 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 45 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 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 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 5458/10.04.2019 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. 5459/10.04.2019 privind aprobarea listei de 
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repartizare a locuinţelor 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 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. 30/29.03.2019 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; 

  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 V, 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 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                       Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

pentru modificarea 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 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 
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Având în vedere: 

 - Nota de fundamentare nr. 5454/10.04.2019 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. 5455/10.04.2019 pentru modificarea 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 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: 

 

- poziţia nr. 17 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul nr. 22 din scara A, etaj 4 se 

abrogă; 

- poziţia nr. 24 cuprinzând cuantumul chiriei pentru apartamentul repartizat domnului Cristea Jorj 

se modifică conform anexei la prezenta hotărâre; 

- după poziția nr. 46 se completează cu 2 noi poziții, respectiv 47 și 48, 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 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                          Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 47 

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 VI 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 5460/10.04.2019 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. 5461/10.04.2019 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 VI; 

  - 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. 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. 5380/09.04.2019 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 VI, 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 VI, 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 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                           Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 48    

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul 

 de specialitate al Consiliului Județean Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 5339 din 09.04.2019 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 5340 

din 09.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

- Procesul - verbal de consultare nr. 5259 din 08.04.2019 încheiat cu Sindicatul Salariaților din  

Administrația Publică a Județului Tulcea;            

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 

12 alin. (1) și Anexa nr. VIII cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A pct. IV din Legea-Cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și 

ale art. 91 alin. (1), lit. f) 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 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, se stabilesc conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice 

și Directiei Economice Buget Finante și Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire.   
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Marius Cristi MIHAI  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49  

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei  

ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile subordonate   

Consiliului Județean Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 5295/09.04.2019 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice 

Buget Finanțeşi Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 

5296/09.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile subordonate  Consiliului 

Județean Tulcea; 

- Procesele - verbale de consultare încheiate cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de 

unitate cu nr. 5265, 5266 și 5267 din 08.04.2019; 

           Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 

12 alin. (1) și Anexa nr. VIII cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A pct. IV din Legea-Cadru  nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. (1), lit. f) 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 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, se stabilesc 

conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începând cu luna aprilie 2019 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, se 

stabilesc conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Serviciului Resurse 

Umane, Asigurarea  Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Direcției Economice Buget Finanțeşi 

Administrativ, în vederea ducerii la îndeplinire.   
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           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 

privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea 

 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, 

 cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

            Văzând Nota de fundamentare nr. 5275 din 08.04.2019  şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 5276 din 08.04.2019 

privind modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

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

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Începând cu 01 mai 2019, se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural 

„Jean Bart” Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

  

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

Prefectului - Județul Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice.   

 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 51    

privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de orientare 

școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019,  legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 5519 din 10.04.2019 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, al Direcției Economice 

Buget Finanțe și Administrativ și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică înregistrat cu nr. 5520 

din 10.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru 

membrii Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Tulcea; 

- Prevederile art.50, alin.(1), art. 99, alin. (5) și art. 110, alin. (3) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 9 și ale art. 89 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;  

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și d), alin. (3), lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea 

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

             Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

 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 stabilește indemnizația de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de 

orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Tulcea în cuantum brut de 187 lei/membru. 

           Art. 2  Indemnizația stabilită la art. 1 se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, 

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire.   

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

2019, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 

consilieri județeni prezenți. Un consilier județean nu a participat la vot. 

 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                     Marius Cristi MIHAI  
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HOTĂRÂREA NR. 52   

privind realizarea Albumului etnologic al județului Tulcea 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

  Având în vedere Nota de fundamentare nr. 26/14.02.2019 a grupului Partidului Național 

Liberal din cadrul Consiliului Județean Tulcea, înregistrată sub nr. 2271/14.02.2019 la Consiliul 

Județean Tulcea, prin care se propune realizarea unui Album etnologic al județului Tulcea şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, al Serviciului Comunicare, 

Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea, înregistrat sub nr. 5421/10.04.2019; 

 Văzând adresa nr. 1055/25.02.2019 a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 2862/26.02.2019; 

 Ținând cont de activităţile specifice ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea prevăzute la art. 4, alin. (2), lit. a), h) şi k) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 79/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

  În conformitate cu dispoziţiile art. 91, alin. (1), lit. d) și f) şi alin. (5), lit. a) punctul 4 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 realizarea Albumului etnologic al judeţului Tulcea. 

 Art. 2. Toate acţiunile şi activităţile necesare realizării Albumului etnologic al judeţului Tulcea vor 

fi întreprinse de către Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. Albumul va fi 

editat în format digital şi tipărit. 

 Art. 3. Sumele necesare realizării Albumului etnologic al judeţului Tulcea, inclusiv activităţile de 

documentare, cercetare de teren, înregistrări foto-video, prelucrări date, traduceri, tehnoredactare  

precum şi orice alte acţiuni specifice, vor fi asigurate din transferuri/ subvenţii de la bugetul local al 

Judeţului Tulcea, precum şi din veniturile proprii ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

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

– Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului Comunicare, 

Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 
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   HOTĂRÂREA NR. 53   

privind modificarea și completarea Înțelegerii de  Cooperare  

dintre Judeţul Tulcea din România şi  Raionul Cahul din Republica Moldova 

 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

       Văzând Nota de fundamentare nr. 5761/15.04.2019 și Raportul de specialitate nr. 

5762/15.04.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, al Serviciului Comunicare, 

Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios și Asistență Juridică 

prin care se propune modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din 

România şi  Raionul Cahul din Republica Moldova; 

             Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 32/16.02.2018 privind aprobarea 

Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova, 

avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 47660/05.04.2019, înregistrat la 

Consiliul Județean Tulcea cu nr. 5204/05.04.2019 și avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-

2/1209/ 11.04.2019 înregistrat la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 5746/15.04.2019; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  Conform  prevederilor art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (2) și alin. (5), art. 16 alin. (1) și (2), art. 91 

alin. (1) lit. e)şi alin.(6), lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și (3) din Legea nr. 590/2003 

privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 35^1 din  Legea nr. 273/2006  privind 

finanţele publice locale, cu modificările și 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 și completarea Înțelegerii de Cooperare între Judeţul Tulcea din 

România şi Raionul Cahul din Republica Moldova, în condiţiile cuprinse în Actul Adițional ce se 

constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Actul Adițional 

aprobat la art. 1, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre. 

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

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

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREANR. 54 

privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a 

contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI 

SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL ”DELTA DUNĂRII” TULCEA - 

SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL „DELTA 

DUNĂRII” TULCEA” – cod SMIS 127704 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5579/11.04.2019 şi Raportul de specialitate al 

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

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 5580/11.04.2019 și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea nr. 933/11.04.2019, prin care se propune aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, 

a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea 

siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - siguranța și creșterea 

siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5), lit. a), pct.14 din Legea nr. 

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

În temeiul art. 97şi 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 valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul ”Delta 

Dunării” Tulcea”, respectiv 12.147.460,40 lei, inclusiv TVA. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totala eligibila a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”,  respectiv 10.236.281,34 lei, din care: 

-   1.208.639,87 lei reprezintă contribuția Beneficiarului; 

-   6.811.801,72 lei reprezintă contribuția CE; 

-   2.038.572,57 lei reprezintă contribuția publică eligibilă asigurată prin bugetul de stat; 

-   177.267,18 lei reprezintă contribuția publică eligibilă asigurată prin bugetul UAT Județul 

Tulcea. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Creșterea siguranței și securității 

pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe 

Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 1.911.179,06 lei, din care:  

- 832,00 lei reprezintă cheltuielile neeligibile; 

- 228.114,00 lei reprezintă TVA aferent contribuției Beneficiarului eligibile de 12%; 

- 158,08 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile; 

- 33.456,72 lei reprezintă TVA aferent contribuției din cheltuielile publice eligibile  asigurată 

prin bugetul Consiliului Județean Tulcea. 

- 1.648.618,26 lei reprezintă TVA aferent contribuției din cheltuielile publice eligibile.  

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 210.723,90 lei (inclusiv 

T.V.A),  reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului, din care: 

- 177.267,18 lei reprezentând valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul 

UAT Județul Tulcea; 
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- 33.456,72 lei reprezintă TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul 

UAT Județul Tulcea;   

Art. 5 Se aprobă defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, după cum urmează: 
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 Art. 6 Se aprobă principalii indicatori tehnici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA 

SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL „DELTA DUNĂRII” 

TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL 

„DELTA DUNĂRII” TULCEA” – cod SMIS 127704, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 7 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

se vor asigura din bugetul județului Tulcea. 

   Art. 8 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 Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea. 

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

2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 
HOTĂRÂREA NR. 55 

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”, cu modificările ulterioare 
 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 
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      Văzând Nota de fundamentare nr. 5587/11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5588/11.04.2019 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 investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ 

Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările 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.71 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 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) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborareşi conţinutul–

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

fonduri publice, cu modificările şi 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) 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 modificărileşi completările ulterioare. 

           - Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 

emisă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ; 

       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”, cu modificările ulterioare,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 1.088.530,23 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 

investiţii 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”, cu modificările ulterioare, 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.  
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  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 56 

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 ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5589/11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5590/11.04.2019 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 Judeţean, 

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.71 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 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) din 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; 

            - 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) 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 modificărileşi completările ulterioare. 

           -  Instrucţiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 

emisă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ; 

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

şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre. 

           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 ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 57 

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, Intersectie  DN 22 D –  

Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare 

 

 

      Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

      Văzând Nota de fundamentare nr. 5591/11.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

5592/11.04.2019 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 investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 

2+445 ”, cu modificările 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.71 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 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) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborareşi conţinutul–

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

fonduri publice, cu modificările şi 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) 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 modificărileşi completările ulterioare. 
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           -  Instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială 

emisă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ; 

       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 

investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul propriu al Judeţului Tulcea a sumei de 210.446,90 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, Intersectie 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”, cu modificările ulterioare, 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 ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 aprilie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58    

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017  

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de  

parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului  

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgărașu Nou” 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5766/15.04.2019 şi Raportul de specialitate al 

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

Finanțe și Administrativ, înregistrat cu nr. 5767/15.04.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea; 
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În conformitate cu prevederile art.14, art. 91, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (5), lit. a), pct. 12, 

alin. (6), lit. c) și art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și art. 35 alin. (1), 

din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind 

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

comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-

Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”, după cum urmează: 

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: ,,Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou’’, în cuantum de  128.928.575,62  

lei (inclusiv TVA).” 

 

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

,,Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Tulcea, în sumă de 2.682.856,17 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, în cuantum de 106.412,91 lei (inclusiv TVA) cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.576.443,26 lei (inclusiv TVA), reprezentând 

cofinanțarea proiectului Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou” 

 

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

186/2017 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

,,Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

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

Partenerii nu 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 2.576.443,26 lei inclusiv 

TVA, reprezentând  2 % din valoarea cheltuielilor eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (106.412,91 lei 

inclusiv TVA,  reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (2.682.856,17 lei 

inclusiv TVA, reprezentând 2,08 % din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 

Unitatea Administrativ 

-Teritorială Comuna 

Topolog 

 

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 %) 

Partener 3 

Unitatea Administrativ 

-Teritorială Comuna 

Ostrov 

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

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

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0, lei și 0 %) 
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Partener 4 

Unitatea Administrativ 

-Teritorială  Comuna 

Cerna 

Valoarea contribuției 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 %) 

Partener 5 

Unitatea Administrativ 

-Teritorială Comuna 

Peceneaga 

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 %) 

Partener 6 

Unitatea Administrativ 

-Teritorială Comuna 

Dăeni 

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.  Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze în numele Unității Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea, actul 

adițional de modificare a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”. 

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

Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Unității Administrativ – Teritoriale Comuna 

Topolog, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Ostrov, Unității Administrativ - Teritoriale 

Comuna Cerna, Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Peceneaga și Unității Administrativ - 

Teritoriale Comuna  Dăeni. 

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

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

        PREŞEDINTE,                         Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59 

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

Dunării” Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6188/ 22.04.2019 şi Raportul de specialitate nr. 

6189/ 995/ 22.04.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2019; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Văzând Planul de afaceri pentru perioada 2019 - 2022 întocmit de Regia Autonomă Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea înregistrat sub nr. 6107/ 995/ 19.04.2019;  
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 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea pe total an 2019, la venituri suma de 54.888,0 mii lei şi la cheltuieli suma de 54.888,0 

mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 

aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 

25 consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 60    

privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la   Mm 38+1530 - la 

Mm 38+800" - SMIS 129636  și a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6208/22.04.2019, prin care se propune aprobarea 

proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636  și a 

cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, înregistrat cu nr. 

6209/22.04.2019; 

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

Văzând prevederile Ghidului solicitantului pentru "Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, 

dezvoltarea infrastructurii portuare şi a infrastructurii locale intermodale/multimodale" (Obiectivele 

specifice 1.3 şi 2.4 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020), aprobat prin 

Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport nr. 

64/21.12.2017;  

Văzând Hotărârea Consiliului Județean 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";  În conformitate cu prevederile 
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art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 14 și art. 98 raportat la art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 

38+800" - SMIS 129636   în vederea finanțării acestuia în cadrul cadrul Programului Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4, Apel: POIM/313/2/4/Creșterea 

volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri 

tranzitate prin terminale intermodale și porturi.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 

38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636, în cuantum de 190.162.247,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, după cum urmează: 

Cheltuielile eligibile, în valoare totală de 159.969.733,00 lei, vor fi acoperite astfel: 

a) suma de 156.770.338,34 lei, reprezentând 98,00% din totalul cheltuielilor eligibile, se va 

finanţa din bugetul de stat (inclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională); 

b) suma de 3.199.394,66 lei, reprezentând 2,00% din totalul cheltuielilor eligibile, se va finanţa 

din bugetul UAT Județul Tulcea.  

Cheltuielile neeligibile, în valoare de 30.192.514, 00 lei, vor fi acoperite astfel:  

a) suma de 30.109.214,00 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, se va finanţa de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor art. 9 lit. o) din 

OUG nr. 40/2015; 

b) suma de 83.300,00 lei, reprezentând alte cheltuieli neeligibile, se va finanţa din bugetul UAT 

Județul Tulcea.  

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Tulcea. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuternicește domnul Horia Teodorescu, în calitate de Președinte al Consiliului 

Județean Tulcea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității 

Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.  

Art. 7.  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului – Județul 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 24 

aprilie 2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 

25 consilieri județeni prezenți. 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 61 

privind constituirea comisiei de negociere a preţului de cumpărare a unor imobile 

aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 6210/22.04.2019 şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţeşi Administrativ, Serviciului Contencios și Asistență 

Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat sub nr. 

6211/22.04.2019 privind constituirea comisiei de negociere a preţului de cumpărare a unor imobile 

aflate în proprietatea S.C TULCO S.A. Tulcea;   

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin.(1) lit.f)  şi art. 123 alin.(1), 

teza a II-a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    În temeiul art. 97 alin.(1) 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. (1) Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare a trei loturi – teren şi 

construcţii din municipiul Tulcea, str. Portului nr.40, aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea, în 

următoarea componenţă: 

1. Munteanu Alexandru – Dan, consilier judeţean – președinte 

2. Badea Petre, consilier judeţean – membru 

3. Trandafir Laurențiu, consilier judeţean – membru 

4. Bejan Corneliu – Silviu, consilier judeţean – membru 

5. Nicoleta Anton - director executiv Direcţia Economică, Buget Finanţe și Administrativ – membru 

6. Aișe Aslâ Mierlă - șef serviciu Serviciul Contencios și Asistență Juridică – membru 

7. Nicușor Condrat - expert Compartimentul Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public - 

membru 

   (2)  Atribuțiile comisiei de negociere sunt următoarele: 

 a) analizează oferta depusă; 

  b) negociază prețul în baza rapoartelor de evaluare întocmite în condițiile legii; 

 c) prezintă în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, un raport privind prețul    

și rezultatul negocierilor; 

 d) întocmește procesul verbal de negociere; 

 e) transmite procesul verbal de negociere, semnat de toate părţile, Consiliului Judeţean Tulcea, spre 

aprobare.  

Art. 2. Negocierile pentru imobilele – terenşi construcţii din municipiul Tulcea, str. Portului 

nr.40, identificate în Cărțile Funciare nr. 42508, nr.42509 şi nr.42510, aflate în proprietatea S.C. 

TULCO S.A. Tulcea, vor avea în vedere Raportul de evaluare nr.1590-E/15.012019-evaluator autorizat 

Despina Camelia Iuliana și Raportul de evaluare înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea cu nr. 

4808/29.03.2019- evaluator autorizat Marinel Muntea.                
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Art. 3. Rezultatul negocierii se consemnează într-un proces verbal de negociere, semnat de 

către părţi. Procesul-verbal de negociere, preţul de cumpărare negociat şi cumpărarea imobilelor se 

supun dezbaterii și aprobării Consiliului Judeţean Tulcea.  

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

Direcţiei Economice, Buget Finanţeşi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea 

Domeniului Public, Serviciului Contencios și Asistență Juridicăşi Instituției Prefectului – Județul 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 

aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 

25 consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

             HOTĂRÂREA NR. 62  

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă,  

de asistenţă şi/sau de reprezentare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 6212/22.04.2019 şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, Buget Finanţe și Administrativ al Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică  și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public înregistrat 

sub nr. 6213/22.04.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/sau de reprezentare a intereselor Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea și ale Consiliului 

Județean Tulcea în derularea procedurilor de cumpărare ale unor imobile-terenuri și construcții, aflate 

în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea;   

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

In conformitate cu prevederile art. I alin. 2 lit. (b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29 din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, 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 alin.(1) 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 achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare a intereselor Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea și ale Consiliului Județean 

Tulcea în derularea procedurilor de cumpărare ale unor imobile-terenuri și construcții, aflate în 

proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea. 

Art. 2.(1) Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Tulcea să selecteze și să 

negocieze valoarea serviciilor  juridice şi să încheie contractele de servicii, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

    (2)  Sumele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din 

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

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

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și  Instituției Prefectului – Județul 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 

aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 

25 consilieri județeni prezenți. 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA, PENTRU ANUL 2018 

potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

 

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 

pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean.  

Consiliul Județean Tulcea se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, 

autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Pentru 

îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, Consiliul Judeţean Tulcea, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului executiv, 

garantează gestionarea domeniului  public şi privat al judeţului şi, în limitele legii, pune în practică 

iniţiative care contribuie la asigurarea unor standarde de viaţă bune pentru toţi locuitorii judeţului. 

Cele două elemente componente ale instituţiei noastre, executivă şi legislativă, au în centrul 

activităţii lor cetăţeanul judeţului Tulcea, pentru a cărui bunăstare ne implicăm activ în parteneriate 

inter-instituţionale care au drept obiectiv dezvoltarea durabilă a judeţului, valorificarea potenţialului 

natural, uman şi cultural tulcean, atragerea de investiţii. 

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 

În conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Judeţean Tulcea 

are următoarele  categorii principale de atribuţii:  
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 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean; 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

 atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

 atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

 alte atribuţii prevăzute de lege. 

    În  exercitarea atribuţiilor mai sus menţionate, consiliul judeţean: 

    a)  alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi; 

    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de 

interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii; 

    c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama, statul 

de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate, precum şi al 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 

interes judeţean; 

    d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 

deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii; 

    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), consiliul judeţean: 

    a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările 

de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

    b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 

numele judeţului, în condiţiile legii; 

    c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 

    d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a 

judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile 

necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

    e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, 

proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică 

generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a 

acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale 

implicate; 

    f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 

limitele şi în condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 

    b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, 

după caz, în condiţiile legii; 

    c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), consiliul judeţean: 

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: 

    1. educaţia; 
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    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    3. sănătatea; 

    4. cultura; 

    5. tineretul; 

    6. sportul; 

    7. ordinea publică; 

    8. situaţiile de urgenţă; 

    9. protecţia şi refacerea mediului; 

  10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

  11. evidenţa persoanelor; 

  12. podurile şi drumurile publice; 

  13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz 

metan; 

  14. alte servicii publice stabilite prin lege; 

    b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

    c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

    d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ, la cererea acestora. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. e), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte 

ţări; 

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 

din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

 

3. Contribuţia la obiectivele guvernării şi obiectivele asumate de România 

 

   Consiliul Judeţean are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi 

în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

 În exercitarea atribuţiilor sale legale, Consiliul Judeţean Tulcea are responsabilitatea să adopte 

strategii, programe şi prognoze care să asigure dezvoltarea economico-socială a judeţului şi să 

coopereze cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii 

obiectivelor înscrise în aceste documente. 

 Pornind de la nevoile cetăţenilor judeţului Tulcea şi analizând direcţiile de acţiune asumate de 

România, pentru asigurarea generică a unor standarde decente de viaţă pentru toţi cetăţenii, pentru 

dezvoltarea economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investiţii naţionale şi 

străine, pentru asigurarea concordanţei cu legislaţia europeană şi punerea în practică a principiului 

coeziunii sociale, Consiliul Județean Tulcea a elaborat mai întâi Strategia de dezvoltare durabilă a 

judeţului Tulcea pentru perioada 2014 – 2020. 

Ulterior, prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică al Ministerului Fondurilor 

Europene, a realizat „Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării”.  

Prin intermediul acestui proiect, specialiștii Consiliului Județean Tulcea, cu sprijinul experților 

specialiști ai Băncii Mondiale, au evidențiat atât cadrul strategic de referință, cât și modalitățile directe 
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de finanțare ale proiectelor aflate pe teritoriul Deltei Dunării și vecinătatea acesteia cu ajutorul așa-

numitelor Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, care reprezintă mecanisme instituționale agreate 

pe deplin de către Comisia Europeană.  

Zona de acțiune a mecanismului ITI nu acoperă în proporție de 100% teritoriul județului Tulcea, ci 

include 38 de UAT-uri, dintre care: 5 UAT-uri urbane (Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag) și 33 

de UAT-uri rurale (29 de UAT-uri din județul Tulcea și 4 UAT-uri din județul Constanța). Pe lângă 

cele 38 de UAT-uri mai sunt asociate și cele două consilii județene: Tulcea și Constanța. 

Ambele documente programatice sunt punctul de plecare pentru activităţi pe termen scurt, mediu 

şi lung, care vizează implementarea de proiecte de investiții publice (de interes zonal sau regional), 

destinate conservării și reconstrucției ecologice din aria Rezervației Deltei Dunării, punerii în valoare a 

obiectivelor turistice de pe tot teritoriul judeţului, modernizării infrastructurii de transport, dezvoltării 

sectorului public și privat,  regenerării urbane/rurale, dezvoltării economice și creării de locuri de 

muncă,  creşterii accesului  la serviciile de bază: utilități, transport, sănătate, educație, pe scurt  

îmbunătățirii calității vieții populației printr-o abordare integrată, ce va permite o dezvoltare sustenabilă 

pe principii economice. 

În acest sens, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a participat în data de 

22 mai 2018  la lucrările Forumului de Monitorizare pentru ITI Delta Dunării, alături de reprezentanți 

ai Comisiei Europene, în frunte cu Carsten Rasmussen, șeful Unității România a  Departamentului 

pentru politică regională și urbană, ai Autorității de Management POR, dar și ai autorităților publice 

centrale și locale. Lucrările au vizat, în principal, prezentarea stadiului deschiderii apelurilor pentru 

depunerea proiectelor în vederea finanțării, numărul de proiecte depuse, valoarea acestora, dar și stadiul 

pregătirii proiectelor care nu s-au încadrat în termenele de închidere a apelurilor. De asemenea, au fost 

prezentate și problemele identificate și măsurile concrete întreprinse de ADI ITI Delta Dunării pentru a 

veni în sprijinul beneficiarilor. 

Prezenți la ședință, reprezentanții unităților administrativ teritoriale beneficiare ale unor proiecte 

depuse spre finanțare au prezentat o serie de probleme legate de termenele prelungite pentru acordarea 

avizelor pentru aceste proiecte din partea unor instituții ale statului dar legate și de salarizarea 

personalului care se ocupă de întocmirea documentațiilor pentru aceste proiecte. 

 De asemenea, președintele Consiliului Județean Tulcea a participat în data de 12 noiembrie la 

Conferința cu tema „Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării – Deschizător de 

drumuri pentru utilizarea Mecanismului ITI în România”, organizată de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării.  În cadrul evenimentului a fost prezentată importanța Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării pentru dezvoltarea teritoriului acoperit de 

mecanismul de Investiții Teritoriale Integrate. Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei 

Dunării s-a conturat din necesitatea de a răspunde eficient nevoilor de dezvoltare socio-economică 

locală iar, în acest context, ITI este identificat ca principal instrument de punere în aplicare a SIDD DD. 

 Unic în România, mecanismul financiar ITI Delta Dunării înseamnă un buget dedicat 

teritoriului pe care îl acoperă de 1,1 miliarde de euro. SIDD DD a făcut operaţională ADI ITI odată cu 

aprobarea H.G. nr. 602/2016. ADI ITI Delta Dunării îşi capătă astfel identitatea în mecanismul de 

gestionare a celui mai mare proiect de investiţii al României. 

   În luna noiembrie erau 1.583 de proiecte depuse pe ITI în valoare de aproximativ 857 de 

milioane de euro. Pentru 553 de proiecte s-au semnat contracte în valoare de a aproximativ 193 de 

milioane de euro și urmau încă 944 de proiecte aflate în evaluare în sumă de aproximativ 563 de 

milioane de euro. 
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4. Date de contact: 

Str. Păcii nr. 20, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea 

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

 

II. POLITICI PUBLICE  

 

Având în vedere prioritățile stabilite prin documentele de politici publice mai sus menționate 

precum și misiunea asumată, Consiliul Județean Tulcea a întocmit un portofoliu de proiecte pentru 

perioada  2014-2020, proiecte ce pot fi grupate în funcție de sursele de finanțare. 

       Pe anul 2018, situația se prezintă astfel:   

A. Proiecte, investițiişi lucrări finanțate prin programe naționale și din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Tulcea 

 

1. Obiective de investiții inițiate în vederea accesării de fonduri guvernamentale –finanțate 

prin Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL), aprobat prin O.U.G. nr.28/2013 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia - Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 15+725 

2. Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanţa km 81+921- 

94+518 

3. Modernizare poduri, podețe pe DJ222G Dăeni- Făgărașu Nou, pe trosonul km 12+ 000- 16+502 

4. Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN22D- Turcoaia km 2+445 

5. Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN22D- Carcaliu km 1+732 

6. Modernizare podeț pe DJ 222F, Limită Județ Constanța- Dăeni- Ostrov- Peceneaga- Traian km 

39+964 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia - Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 15+725 

Program : Programul Național de Dezvoltare Locală Subprogramul Infrastructură de 

nivel județean 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală : 28.302.853 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.021.439,00 cu TVA 

Stadiul proiectului : A fost emisa Autorizația de Construire nr.43/17.12.2018 și pe data de 

18.12.2018 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. 

2.  Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanţa km 

81+921- 94+518 

Program :  Programul Național de Dezvoltare Locală  Subprogramul Infrastructură 

de nivel județean 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală : 26.348.721,59 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 1.712.695,29 cu TVA 

Stadiul proiectului : A fost emisă Autorizația de Construire nr.41/13.12.2018 și pe data de 

14.12.2018 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. 

mailto:office@cjtulcea.ro
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3.  Modernizare pod pe DJ 222H Intersecție DN22D- Turcoaia km 2+445 

Program :  Programul Național de Dezvoltare Locală  Subprogramul Infrastructură 

de nivel județean 

 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

 

Valoare totală : 1.770.756,49 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 201.245,63 cu TVA 

 

Stadiul proiectului : A fost încheiat Contractul nr. 293/16.10.2018 pentru proiectare, execuție 

și asistență tehnică cu Asocierea Tibcons&BestConsulting. S-a dat ordinul 

pentru întocmirea Proiectului Tehnic și a Documentației Autorizație de 

Construire. 

4.  Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN22D- Carcaliu km 1+732 

Program :  Programul Național de Dezvoltare Locală  Subprogramul Infrastructură 

de nivel județean 

 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

 

Valoare totală : 1.104.890,20 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 131.952,75 cu TVA 

 

Stadiul proiectului : A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1677/11.10.2017 

Se află în procedura de achiziție în vederea încheierii contractului pentru 

proiectare, execuție și asistență tehnică pentru realizarea investiției. 

5.  Modernizare poduri, podețe pe DJ222G Dăeni- Făgărașu Nou, pe tronsonul km 12+ 

000- 16+502 

Program :  Programul Național de Dezvoltare Locală  Subprogramul Infrastructură 

de nivel județean 

 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

 

Valoare totală : 2.977.185,41 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 308.775,96 cu TVA 

 

Stadiul proiectului : A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1894/19.10.2017 

6.  Modernizare poduri, podețe pe DJ222G Dăeni- Făgărașu Nou, pe tronsonul km 12+ 

000- 16+502 

Program :  Programul Național de Dezvoltare Locală  Subprogramul Infrastructură 

de nivel județean 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totală : 748.711,79 lei cu TVA 

Buget CJ Tulcea: 125.430,71 cu TVA 
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Stadiul proiectului : A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 1679/11.10.2017 

2. Lucrări de întreținere și reparatii  drumuri județene  derulate în anul 2018 

Sumele alocate prin bugetele anuale și multianuale din venituri proprii au fost fundamentate 

pentru execuția de reparații curente drumuri județene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în 

vederea optimizării traficului și a siguranței circulației. 

 În perioada ianuarie-decembrie 2018 au fost executate lucrări de întreținere a rețelei de drumuri 

județene, lucrări de reparații curente pe tronsoane de drumşi lucrări de intervenție pe timpul iernii  în 

sumă de 9.390,43  mii lei, respectiv:  

 lucrări de întreținere curentă (activitate vară-iarnă) executate pe întreaga rețea a 

drumurilor județene din județul Tulcea de 627,39 km, Zona Est și Zona Vest 

 reparații drumuri județene , întreținere drumuri pietruite, covorașe asfaltice, asfaltari 

zonale , secvențial, executate pe 50 % din rețeaua de drumuri județene 

 

Obiective de investiții recepționate în anul 2018 : 

 

1. Reabilitare DJ222C: Murighiol - Iazurile - Agighiol, km 36+332 - 62+926 

2. Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din domeniul sănătății situat 

municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, sc. A,B 

3. Lucrari de împadurire a terenurilor agricole degradate situate pe teritoriul comunelor 

Mahmudia,Turcoaiaşi Beidaud  

 

B. Proiecte și investiții finanțate din fonduri externe 

I. Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare în anul 2018 

1. Denumire proiect: Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST 

Program :  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar : 

Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

Prioritatea 4 - Folosirea eficientă a resurselor de mediu  

Măsura 4.1 - Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și 

programelor de dezvoltare regională, în special a celor de investiții pentru 

creștere economică și crearea locurilor de muncă, și în cazul programelor 

de cooperare europeană, în domeniul protecției și dezvoltării 

patrimoniului natural și cultural 

Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- 

Agder 

Romania       - Partener - UAT Județul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon  

Spania           - Partener - Agenția de Dezvoltare Leartibai  

Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal 

Italia              - Partener - Regiunea Molise 

Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU  

Universitatea Amsterdam 

Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht 

Valoare totala :  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro  
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Stadiul proiectului : În implementare (perioada 2016 – 2020) 

 

2. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – 

Cerna 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructură Ten-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna 

Valoare totala : 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22 iunie 2017 – 22 iunie 2020) 

 

3. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea 

Teilor – Nicolae Bălcescu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructură Ten-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant 

Valoare totala : 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22 iunie 2017 – 22 iunie 2020) 

 

4. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și 

Turda-Sarichioi 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 
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Partener : UAT Niculițel, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag și UAT Sarichioi 

Valoare totala : 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.05.2018 – 31.03.2021) 

 

5. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-

Babadag-Slava Rusă 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totala : 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare( perioada 20.03.2018-30.04.2021) 

 

6. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-

Ceamurlia de Sus 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Partener : UAT Jurilovca, UAT Baia, UAT Ceamurlia de Jos 

Valoare totala : 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare ( perioada 18.04.2018-31.05.2021) 

 

7. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-

Ceamurlia de Sus 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 
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Partener : UAT Baia 

Valoare totala : 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.07.2021) 

 

8. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea şi 

conservarea Muzeului de Etnografieşi Arta Populara Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovareaşi 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 18.721.765,82 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 30.05.2018- 31.08.2022) 

 

9. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea Punctului 

Muzeal ,,Casa Panaghia,, Babadag, județul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovareaşi 

dezvoltarea patrimoniului naturalşi cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.05.2018-31.07.2021) 

 

10. Denumire: Punerea în valoare a potențialului istoric prin restaurarea şi conservarea 

obiectivului ”Farul vechi Sulina”, județul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, 

Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovareaşi 

dezvoltarea patrimoniului naturalşi cultural, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI 

DD) 
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Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 10.059.975,27 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.01.2022) 

 

11. Denumire: Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgenţă, 

prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Obiectivul specific 8.1, operațiunea 8.2.B Unități de Primiri 

Urgente, NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : Ministerul Sănătății  

Partener: UAT – Județul Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și 

Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale 

Valoare totala : 13.664.738,06 lei cu TVA 

Buget UAT – Județul Tulcea: 614.275,33 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 14.12.2018- 30.11.2019) 

 

 

II. Proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate, pentru care se monitorizează sustenabilitatea 

și durabilitatea în anul 2018 

 

În perioada de durabilitate, respectiv 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, se desfășoară 

anual următoarele tipuri de activități : 

- justificarea indicatorilor de performanţă a proiectului; 

- întocmirea Raportului privind durabilitatea investiţieişi monitorizarea indicatorilor de proiect; 

- soluţionarea cerinţelor de monitorizare atât ale finanţatorului, cât şi ale altor autorităţi abilitate 

în verificarea modului de îndeplinire a indicatorilor post-implementare. 

 

1. Denumire : SIERA 2 – Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului 

informatic integrat: Registrul Agricol Electronic 

Program : POSCCE, Axa prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul 

Major de Intervenţie 2: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea 

implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar”.          

Beneficiar : 

Parteneri: 
UAT – Judeţul Tulcea 

UAT Comuna Beidaud, UAT Comuna Casimcea, UAT Comuna 

Cerna, UAT Comuna Ciucurova, UAT Comuna Dorobanțu, UAT 

Comuna Hamcearca, UAT Comuna Horia, UAT Comuna 
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Izvoarele, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Comuna Peceneaga, 

UAT Comuna Slava Cercheză, UAT Comuna Stejaru, UAT 

Comuna Topolog, UAT Comuna Valea Teilor, UAT Oraşul 

Babadag 

Valoare totală: 6.512.400,00 lei 

Stadiul proiectului : Finalizat 2015 

 

2. Denumire : Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, 

e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband 

Program : POSCCE – Program Operațional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice 

Beneficiar :  

Parteneri: 

UAT – Judeţul Tulcea  

UAT – Comuna Chilia Veche, UAT – Comuna Ceamurlia de Jos, 

UAT – Comuna Jurilovca, UAT – Comuna Somova, UAT – 

Comuna Isaccea, UAT – Comuna Luncaviţa, UAT – Comuna 

Grindu, UAT – Comuna Văcăreni, UAT – Comuna Sulina, UAT – 

Comuna Jijila, UAT – Comuna Măcin, UAT – Comuna Smîrdan, 

UAT – Comuna Greci, UAT – Comuna Carcaliu, UAT – Comuna 

Turcoaia 

Valoare totala : 6.479.806,00 lei 

Stadiul proiectului : Finalizat 2015 

 

3. Denumire : Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea 

Program : Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 

major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate” 

Beneficiar : UAT – Judeţul Tulcea 

Valoare totala : 15.037.417,00 lei 

Stadiul proiectului : Finalizat 2015 

 

4. Denumire : Reabilitare şi modernizare imobil – conservare monument paleocreştin 

Niculitel – Judeţul Tulcea 

Program : Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – 

Dezvoltarea durabila şi promovarea turismului – DMI 5.1 

Restaurareaşi valorificarea durabila a patrimoniului cultural, 

precumşi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe 
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Beneficiar : UAT – Judeţul Tulcea 

Valoare totala : 11.424.309,00 lei 

Stadiu proiectului : Finalizat 2015 

 

 

5. Denumire : Marea Neagră – Unitate şi Diversitate în Antichitatea Romană – 

BSUDRA 

Program : Programul Operațional Comun  “Bazinul Mării Negre 2007-2013 

Beneficiar : UAT – Judeţul Tulcea în parteneriat cu: Muzeul de Arheologie din 

Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna 

(Bulgaria), Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei 

(Republica Moldova), Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), 

Administraţia Specială a Provinciei Sinop(Turcia) 

Valoare totala : 1.715.400,0 lei 

Stadiu proiectului : Finalizat 2015 

 

 

6. Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea 

Beneficiar : UAT – Judeţul Tulcea 

Program faza I: Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa 

prioritară 2: „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul 

major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea sistemelor integrate de 

management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 

management al deşeurilor 

Valoare faza I: 49.498.745 lei cu TVA – Finalizat faza I – 2016 

Program faza II: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Valoare faza II: 43.415.856 lei cu TVA – Finalizat faza II – 2017 

 

 

III. Cereri de finanțare depuse în anul 2018 

 

În cadrul apelurilor deschise în perioada de programare 2014-2020, au fost elaborate cereri de 

finanțare și documentații aferente acestora pentru proiectele din portofoliul Consiliului Județean 
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Tulcea, înregistrate/încărcate în aplicațiile electronice corespunzătoare și transmise spre evaluare 

administrativă și de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/contractare, după cum urmează: 

 

1. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-

Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, 

Prioritatea de investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor 

prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a 

Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), AP 

1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene 

Beneficiar : UAT – Județul Tulcea 

Partener : UAT Cerna, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Daeni, UAT 

Topolog 

Valoare totala : 114.959.758,78 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

2. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, 

Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta 

Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT – Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totala : 17.808.296,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

3. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, 
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Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta 

Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totala : 17.733.903,08 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

4. Denumire: Modernizare și extindere Școală gimnazială specială nr. 14, Tulcea 

Program : Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totala : 3.177.244,68 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

5. Denumire: Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Program : Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de 

primiri urgențe, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții 

Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totala : 7.684.695,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

6. Denumire: Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatorie a Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2019                                          

 

49 

 

 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Obiectivul specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat 

zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totala : 10.698.854,92 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In evaluare 

 

7. Denumire : CLEAN RIVER (Stații de epurare şi reabilitare rețele de canalizare – 

Spitalul Județean de Urgenta Tulcea) 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-

2020(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : Comitetul Executiv al Orașului Ismail în parteneriat cu UAT – 

Județul Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, 

Consiliul Regional Odessa, Asociația de Cooperare Transfrontaliera 

”Euroregiunea Dunărea de Jos” 

Valoare totala : 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

8. Denumire : Infrastructură transfrontaliera de sănătate (Reabilitareşi modernizare 

stație centrală de sterilizare şi sala de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgenta 

Tulcea) 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 

(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT – Județul Tulcea în parteneriat cu UAT Macin, Comitetul 

Executiv al Orașului Izmail, Spitalul Bazinului Dunării – Izmail, 

Asociația de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunărea de 

Jos”   

Valoare totala : 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 

Stadiul proiectului : Selectat pentru finanțare 

 

9. Denumire: MEMORY CENTER “Spital psihiatrie” 
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Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 

(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : Centrul regional pentru boli psihice Odessa – în parteneriat cu UAT 

Județul Tulcea, Consiliul Raional Odessa;  

Buget CJ Tulcea: 350.000 Euro 

Stadiul proiectului : In evaluare 

   

 

10. Denumire: CBC Connect Trans “Trecere frontieră Isaccea-Orlovka” 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 

(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Oraș Isaccea  – în parteneriat cu UAT Județul Tulcea, Orlovka, 

UAT Oraș Tulcea;  

Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro 

Stadiul proiectului : In evaluare 

   

 

11. Denumire: EFIGE „Ponton Expozițional” 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 

(cooperare transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Județul Tulcea – în parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galați, 

Comitetul Executiv al Orașului Izmail;  

Valoare proiect: 1.109.018 Euro 

Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro 

Stadiul proiectului : In evaluare  

 

12. Denumire: Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 

Program : Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 

2 (AP) - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil și eficient (din alocarea financiară ITI Delta 

Dunării) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  
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Valoare totala : 183.195.724,00 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In evaluare  

 

13. Denumire: Facilitați de acostare pentru nave mici şi ambarcațiuni în municipiul 

Tulcea – zona FALEZA 

Program : PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUITşi AFACERI 

MARITIME 2014-2020, STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII, Măsura nr. 

2 Sporirea atuurilor de mediuşi încurajarea investițiilor care vizează 

atenuarea schimbărilor climatice 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea  

Valoare totala : 2.616.094,86 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In evaluare  

 

IV. Pregătire proiecte propuse spre finanțare în cadrul POR 2014 - 2020 – Investiții 

Teritoriale Integrate Delta Dunării 

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020 s-au avut în 

vedere următoarele tipuri de activități: 

- studierea/analizarea Ghidurilor Solicitantului pe diferite axe prioritare în cadrul programelor de 

finanțare supuse spre consultare șși formularea de recomandări/propuneri/observații, 

- informare permanentă privind lansările de apeluri, precum și documentele emise de către AM-

uri, OI-uri pentru perioada de programare 2014-2020, 

- participarea la întâlniri de lucru/cursuri/seminarii/instruiri privind inițiative de proiect/scriere 

cereri de finanțare/implementare proiecte în vederea creșterii gradului de accesare de fonduri 

nerambursabile în perioada de programare 2014-2020, 

- pregătirea documentației  aferenta cererilor de finanțare pentru proiectele propuse spre finanțare 

din fonduri nerambursabile. 

Portofoliul Consiliului Județean Tulcea cu proiecte în pregătire, propuse spre finanțare în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, din alocarea financiară ITI DD 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1  

1 Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche  

 POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1   

2 Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1   
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3 Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Judeţean de Urgență Tulcea 

4 
Reabilitare, modernizare și extindere Unitate de Primiri Urgențe (UPU) – Spitalul Judeţean 

de Urgență Tulcea/Punct de lucru Sulina 

 POR 2014-2020 Axa prioritară 7, Prioritatea de investiţii 7.1   

5 Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi 

6 Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina 

 POR 2014-2020 Axa prioritara 6, Prioritatea de investiţii 6.2 

7 Transport public naval de persoane în Delta Dunării 

V. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. Bugetul Județului Tulcea 

 

 In anul 2018, au fost fundamentateşi prezentate spre aprobare Consiliului Județean un număr de 

52 proiecte de hotărâri privind aprobarea şi rectificarea bugetelor de veniturişi cheltuieli,  inclusiv 

bugetul fondurilor nerambursabile, bugetele institutiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a bugetului de 

stat şi conform Hotărârii nr. 23/02/2018 a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută suma  de 

169.580 mii lei la venituri şi 222.622 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean au fost aprobate de asemenea prin 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean, respectiv  H.C.J. nr. 24/02.2018, H.C.J. nr. 25/02.2018 H.C.J. nr. 

26/02.2018, H.C.J.  nr. 27/02.2018, H.C.J. nr. 28/ 02.2018. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost aprobate prin 

H.C.J. nr. 29/ 02.2018 şi H.C.J. nr.30/02.2018. 

De asemenea, au fost fundamentate și supuse aprobării un număr de 4 proiecte de hotărâri privind 

repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, fiind transmise către consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare localitate. 

În cursul anului, în funcție de unele necesități privind   unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate și supuse aprobării un numar de paisprezece (14) dispoziții ale președintelui Consiliului 

Judeţean privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol.  

  Pentru anul 2018, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 207.975,00 mii lei 

(conform bugetului de venituri şi cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în valoare de 

168.227.31 mii lei. 

 Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 20,80 %. 

Structura veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Tulcea este prezentată în tabelul următor: 

 

Explicaţii Cod 
Prevederi 

2018 

Realizat 

2018 

% 

realizat 

1 2 3 4 5=4/3 

TOTAL VENITURI  1 207.975,00 168.227,31 80,89% 

VENITURI PROPRII  4802 37.319,00 35.083,51 94,01% 
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Impozit pe profit de la agenţii 

economici 
 010201 83,00 82,91 99,89% 

Cote defalcate din impozitul pe venit  040201 20.547,00 20.547,51 100,00% 

Sume alocate de consiliul jud. ptr. 

echilibrarea bug.locale 
 040204 7.537,00 7.537,00 100,00% 

Alte impozite pe venit,profit şi 

câştiguri din capital 
 050250 46,00 47,35 102,93% 

Taxa asupra mijloacelor de transport 

persoane fizice 
160201 22,49 22,50 100,04% 

Taxa asupra mijloacelor de transport 

pj 
160202 267,51 309,08 115,54% 

Venituri din concesiuni şi inchirieri A3000530 7.300,00 5.600,96 76,73% 

Contribuţia lunară a părinţilor pentru 

întreţinerea minorilor 
33.02.27 10,00 11,80 118,00% 

Venituri din recuperarea cheltuielilor 

de judecată 
33.02.28   20,00   

Venituri din amenzi şi alte 

sancţ.aplicate potrivit disp.legale 
A350102   5,78   

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 350550 6,00 2,47   

Alte venituri 360250 1.500,00 896,15 59,74% 

ALTE TRANSFERURI 

VOLUNTARE 
3702 0,00 0,00   

Donații și sponsorizări 370201       

Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare 
370203 -3.608,00 -13,11 0,36% 

Vărsăminte din secţiunea de dezvoltare 370204 3.608,00 13,11 0,36% 

VENITURI          

SUME DEF.DIN TAXA PE 

VALOAREA  ADAUGATÃ 
1102 80.081,00 79.996,07 99,89% 

Sume def.din tva ptr. finanţ. 

chelt.desc.la nivelul jud. 
110201 46.777,00 46.692,07 99,82% 

Sume def.din tva pentru drumuri 

judeţene 
110205 9.231,00 9.231,00 100,00% 

Sume def.din tva pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
110206 24.073,00 24.073,00 100,00% 

SUBVENŢII  17 53.424,00 44.161,99 82,66% 

Subvenții bugetul de stat - Aparaturi 

medicale și echipamente 
42.02.16.01 18,00 163,56 908,67% 

Subvenții bugetul de stat - Proiecte 

finanțate din FEN postaderare 
42.02.18.01 148,00     

Finantarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap 
42.02.21 42.014,00 41.924,36 99,79% 

Subvenții bugetul de stat finanțare 

prog. Interes național 
42.02.51 271,00 179,23   

Finantarea programelor naționale de 

dezvoltare locale 
42.02.65   373,13   
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Subvenții bugetul de stat către bug 

locale proiecte fonduri PEN 
A 42.69 10.873,00 1.521,71 14,00% 

Subvenții primite de la adm centrală  - 

finanțare activități 
42.02.73 100,00   0,00% 

Sume FEN postaderare în contul 

plăților efectuate 
46.04   5.709,85   

Sume FEN postaderare în contul 

plăților efectuate 
46.04   5.709,85   

SUMEPRIMITE DE LA UE 4802 37.151,00 3.275,89 8,82% 

Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 

A 

48.02.01.01 33.920,00 
0,50   

Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 

A 

48.02.01.02 1.570,00 
512,20   

Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 
A 48.02.03 

1.661,00 
282,21   

Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 
A 48.03.02 

  2.269,88 
  

Proiect HERICOAST A 48.15.02   211,10   

 

Din totalul de 6.916,09 mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport pj, Venituri din concesiuni şi inchirieri, Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 

aplicate potrivit dispozițiilor legale, Alte amenzi, penalităţi şi confiscări, Alte venituri, Venituri din 

valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 

domeniului privat), veniturile din concesiuni şi închirieri reprezintă 80,90 %. 

Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi agricole sunt 

clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, şi anume: 

a)  contracte aflate în derulare la data de 31.12.2018; 

b)  contracte reziliate până la data de 31.12.2018. 

Astfel, la data de 31.12.2018 se află în derulare 107 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanţe la plata redevenţei curente (faţă de termenul scadent stabilit conform contractelor de 

concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 950,47 mii lei 

(majorări calculate până la data de 31.12.2018).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2018, în sumă de 5.151,29 mii lei, conform dosarelor 

aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 315,34 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura 

insolvenţei.  

 Totalul încasărilor aferente anului 2018, conform contractelor de concesiune, este de 5.600,96 

mii lei, din care 677,03 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor și au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispozițiile în 

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2018, s-a urmărit emiterea facturilor şi încasarea acestora pentru 

redevenţele scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere şi pentru tarifele 

privind depăşirea limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care 

circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. 

Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2018 suma de 167,65 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor judeţene. 

În vederea implementării programelor de încurajare a consumului de fructe în şcoli (OUG nr. 

24/2010) şi de furnizare a produselor de panificaţie şi lactate elevilor din instituţiile şcolare (O.U.G. nr. 

96/2002), la nivelul Judeţului Tulcea au fost monitorizate instituţiile de învăţământ ai căror elevi au 
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beneficiat de mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli și instituţiile de 

învăţământ ai căror elevi au beneficiat de produse lactate în cadrul programului privind distribuţia 

produselor lactate pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. 

În vederea desfăşurării în condiţii optime a programelor, s-au efectuat verificări în unităţile de 

învăţământ din judeţ, pentru respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi caracteristicile 

generale din Ordinul ministrului Agriculturiişi Dezvoltarii Rurale 85/2010. 

 

La cheltuieli , executia pe anul 2018, este în suma de 173.578 mii lei, față de prevederi de 

275.107 mii lei, în procent  de  96,92 față de execuția  veniturilor. La sfârșitul anului, exercițiul 

financiar s-a  încheiat cu excedent, care se reflectă în excedentul anului precedent, reprezentând sumele 

primite din rambursări pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și din venituri proprii. 

 

A. Bugetul propriu- executia  la cheltuieli - pe capitole se prezinta dupa cum urmeaza: 

1. Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 26.833 mii  lei, iar 

plăţile efectuate au fost în sumă  de 23.741 mii lei; cu o pondere în total cheltuieli de 9,75 %; 

2. Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevazute 2.198 mii lei, 

execuție 1.627 mii lei; 

3. Tranzacții privind datoria publică – cod 55.02 - față de 780 mii lei prevederi  bugetare, 

execuție 769 mii lei, pondere în total cheltuieli 0,38 %; 

4. Aparare națională – cod 60.02 - Centrele Militare judeţene - prevedere 533 mii lei, execuție 

441 mii lei; 

5. Protecție civilă –cod 61.02.05 - I.J.S.U.şi ATOP  - prevedere 504 mii lei, execuție 429 mii lei; 

6.Învăţământ – cod 65.02.- creditele prevăzute au fost în sumă de 132 mii lei, iar plăţile efectuate 

în sumă de 125 mii lei;  

7. Sănătate – cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 8.083 mii lei, iar plăţile 

efectuate sunt în sumă de 5.609 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investiţii la Spitalul 

Judeţean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţul Tulcea; 

8. Cultura – cod 67.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 17.157 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 14.918 mii lei; 

9. Asistenţă socială – cod 68.02 - creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 101.987 mii lei 

şi plăţi efectuate în sumă de 101.664 mii lei, cu pondere în total cheltuieli de 36,95 %; 

10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02 - creditele bugetare au fost prevăzute în 

sumă de 18.020  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 1 mii lei; 

11. Protecţia mediului – cod 74.02 colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 959 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 813 mii lei, 0,34% pondere în total cheltuieli. 

12. Acţiuni generale economice – cod 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare 

regională – credite bugetare prevăzute 11.294 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.642 mii lei, 

pondere în total cheltuieli 1.08%. 

13. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – cod 83.02 credite bugetare prevăzute 300 

mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 0 mii lei. 

14.Transporturi - cod 84.02 credite bugetare prevazute 79.126 mii lei, plati efectuate în suma de 

16.446 mii lei, pondere în total cheltuieli 5,97 %; 

15.Alte actiuni economice/ turism - cod 87.02 credite bugetare prevăzute 2.060 mii lei, plați 

efectuate -  1.048 mii lei, pondere în total cheltuieli 0,38%. 

 

B. Bugetul  instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean - finantate din subventii şi 

venituri proprii: 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2018 – 170.698 

mii lei, executie 138.077 mii lei, veniturile totale s-au realizat în procent de 79,63%; 
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2. Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate- 6.371mii lei, executie 

6.056mii lei, veniturile proprii s-au realizat în procent de 93,08 %; 

3. Centrul Cultural Jean Bart – credite 2018 aprobate 2.502 mii lei, executie 2.330 mii lei, 

venituri totale fiind realizate în procent de 82,42 %; 

4. Biblioteca Judeţeana „Panait Cerna”- credite 114 mii lei , executie 220 mii lei, veniturile 

proprii fiind realizate în procent de 87,86 %; 

5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea- credite 2018 suma de 

2.100 mii lei, executie 1.754 mii lei, veniturile proprii fiind realizate în procent de 99,47 %. 

Pentru împrumuturile contractate de instituţia noastră cu C.E.C. Bank Tulcea, pentru cele două 

contracte, s-au transmis Ministerului de Finanţe- Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică 

situaţiile privind împrumuturile  interne/ externe contractate direct, fără garanţia statului, sau garantate 

de autoritatea administraţiei publice locale.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriuşi a institutiilor subordonate (cheltuieli 

efective de capital şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare) au fost în sumă de 5.332 

mii leişi respectiv 1.349 mii lei în anul 2018. 

Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de plată și  de rambursare 

pentru  proiectul finanţat din fonduri structurale “Sistemul de management integrat al deseurilor” SMIS 

2014+101628, Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului cultural de coasta”, “Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” SMIS 118122“ și ,,Îmbunătățirea 

accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatura de înalta 

performanță” – SMIS 125226, ”Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsoanele 

Niculițelşi Turda- Sarichioi” – SMIS 115509, ”Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă” – SMIS 115504, ”Modernizare infrastructură de transport 

regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de sus” – SMIS 115506.  

S-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea , ordonantareaşi plata  cheltuielilor 

publice, conform bugetului apobat, iar prin acordarea ”vizei de control financiar preventiv” de catre 

personalul imputernicit pentru aceasta, s-a urmarit respectarea legalitatii, reguralitatiişi incadrarea în 

sumele prevazute  pe capitole, titlurişi aliniate  de categorii de cheltuieli. 

S-a organizat operatiunea de inventariere generală anuală a patrimoniului şi s-a coordonat 

desfăşurarea acesteia. 

A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară pentru fiecare proiect cu finanţare 

nerambursabilă derulat de Consiliului Judeţean Tulcea, respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar 

şi a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a 

celorlalte documente contabile specifice. 

 

2. Informații privind procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări 

și servicii 

 

Achiziţiile directe finalizate fie prin comandă, fie prin încheierea unui contract în perioada 01 

ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 au fost în număr de 451, după cum urmează: 

- Online din catalogul electronic disponibil în SEAP: 

  216   pentru furnizare de produse 

 187    pentru prestare servicii 

 6   pentru executie lucrari 

- Offline: 

 13  pentru furnizare de produse 

 29  pentru prestare servicii 
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  0   pentru executie lucrări 

 

 Durata medie a unui proces de achizitie publică, pe categorii de achiziții este : 

- pentru o cumpărare directă: 3 zile lucratoare 

- pentru o procedură simplificată în SEAP: 4 luni 

-     pentru o LICITAȚIE deschisă în SEAP: 5 luni. 

 În anul 2018 au fost depuse  9  contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.  

În anul 2018  au fost anulate zece  proceduri de atribuire. 

 Lista cu contractele incheiate în perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

1.  Servicii de paza la imobilele 

aparținând Județului Tulcea - 

Consiliul Județean Tulcea 

646.068,75 Negociere 

fără 

publicare 

prealabilă 

S.C. ROMOLD 

S.R.L. 

2.  Servicii de paza la imobilele 

aparținând Județului Tulcea-

Consiliul Județean Tulcea 

622.706,25 Negociere 

fără 

publicare 

prealabilă 

S.C. ROMOLD 

S.R.L. 

3.  Servicii de pază la imobilele 

aparținând Județului Tulcea-

Consiliul Județean Tulcea 

654.313,50 Negociere 

fără 

publicare 

prealabilă 

S.C. ROMOLD 

S.R.L. 

4.  Servicii de asigurare a curățeniei 

la sediul Consiliului Județean 

Tulcea, Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică 

Tulcea și la Sala Polivalentă a 

Municipiului Tulcea 

225.455,60 Procedură 

simplificată 

S.C. CIP AVANTAJ 

S.R.L. 

5.  Servicii de întocmire a 

documentațiilor cadastrale și 

înscrierea în Cartea Funciară a 

măsurătorilor rămase de executat 

pentru terenurile ocupate de 

amenajările agricole Sireasa, 

Pardina, Ostrov-Tătaru, Carasuhat, 

Dunavăț-Murighiol, precum și a 

drumurilor de exploatare și a 

digurilor care aparțin acestor 

amenajări, domeniu public al 

Județului Tulcea 

72.000,00 Procedură 

simplificată 

S.C. TOPO SISTEM 

S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

6.  Servicii de întreținere legislativa şi 

back-up baza de date necesare 

pentru aplicațiile realizate prin 

proiectul “SIERA 2 – 

Implementarea la nivelul județului 

Tulcea a Sistemului Informatic 

Integrat: Registrul Agricol 

Electronic” 

 

55.620,00 Procedură 

simplificată 

S.C. INTEGRISOFT 

SOLUTIONS S.R.L. 

7.  Proiectare și execuție lucrări la 

obiectivul: “Modernizare pod pe 

DJ222H, intersecție DN22D-

Turcoaia, km. 2+445” 

1.205.682,3

2 

Procedură 

simplificată 

S.C. TIB-CONS 

S.R.L. 

8.  Servicii pentru întocmirea 

documentației tehnico-economice 

Studiu de Fezabilitate aferenta 

investiției: „Reabilitare, 

modernizareşi extindere Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea” 

967.171,88 Procedură 

simplificată 

S.C. TDD 

CONCEPT STUDIO 

S.R.L. 

9.  Proiectare și execuție lucrări la 

obiectivul: “Reabilitare DJ222A, 

Horia - Hamcearca - Nifon, km. 

0+000-15+725” 

20.703.841,

58 

Procedură 

simplificată 

S.C. TIB-CONS 

S.R.L. 

10.  Proiectare și execuție lucrări la 

obiectivul: “Reabilitare DJ222, 

Ceamurlia de Sus – Sarighiol de 

Deal – limita județ Constanţa, km 

81+921-94+518” 

16.831.891,

53 

Procedură 

simplificată 

S.C. TIB-CONS 

S.R.L. 

11.  Modernizare infrastructură de 

transport regional pe tronsonul 

Valea Teilor – Nicolae Bălcescu 

 

25.501.569,

87 

Licitație 

deschisă 

S.C. TIB-CONS 

S.R.L. 

12.  Servicii de asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe timpul 

execuției lucrărilor la obiectivul: 

,,Modernizare infrastructură de 

transport regional pe tronsonul 

Valea Teilor – Nicolae Bălcescu” 

 

49.900 

Licitație 

deschisă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI în 

TRANSPORTURI 

INCERTRANS S.A. 

13.  Furnizare gaze naturale 111.655,00 Negociere 

fără 

publicare 

prealabilă 

S.C. PREMIER 

ENERGY S.R.L. 

14.  Furnizare energie electrică 373.248,13 Negociere 

fără 

publicare 

prealabilă 

SOCIETATEA 

ELECTRICA 

FURNIZARE S.A. 

15.  Servicii pentru întocmirea 

documentației Actualizare 

2.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CARPATI 

PROIECT S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

expertiza tehnică pentru obiectivul 

"Eficientizarea energetica a 

clădirii Spital TBC Tulcea" 

16.  Lucrărişi servicii de proiectare şi 

execuție pentru obiectivul de 

investiție "Stații de epurare şi 

reabilitare rețele de canalizare  

Spitalul Județean de Urgenta 

Tulcea" 

2.183.433,5

2 

Cumpărare 

directă 

Asocierea SC DFR 

SYSTEM SRLşi SC 

DINAMIC DESIGN 

SRLşi RAMALI 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

17.  Servicii de diseminare evenimente 

(conferința de presă) în cadrul 

proiectului "Managementul 

patrimoniului cultural de coasta - 

HERICOAST" 

2.570,23 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

18.  Servicii de proiectare: Plan 

Urbanistic de Detaliu privind 

obiectivul de investiții 

"Modernizare Secția de Psihiatrie 

a Spitalului Județean de Urgenta 

Tulcea" 

2.700,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SQUARE ART 

STUDIO S.R.L. 

19.  Lucrărişi servicii de proiectare şi 

execuție pentru obiectivul de 

investiție "Consolidare  Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea" 

879.801,50 Cumpărare 

directă 

S.C. RAMALI 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

20.  Servicii  de efectuare a analizei de 

risc la obiectivele din patrimoniul 

Consiliului Județean Tulcea, de 

către un expert evaluator autorizat 

Consiliului Județean Tulcea, de 

către un expert evaluator autorizat 

1.450,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MRK DOING 

PROIECT  S.R.L. 

21.  Servicii de organizare eveniment - 

întâlnire stakeholderi Jurilovca, în 

cadrul proiectului  "Managementul 

patrimoniului cultural de coasta - 

HERICOAST" 

3.975,93 Cumpărare 

directă 

S.C. RAMALI 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

22.  Servicii de întocmire a 

documentației tehnico-economice-

„Studiu de fezabilitate cu 

elemente specifice din 

documentația de avizare de lucrări 

de intervenție, documentații de 

avizeşi acorduri conform certificat 

urbanism,şi alte avize conform 

reglementarilor, inclusiv avizul 

Ministerului Educației conform 

Ghid, Studiu hidrogeologicşi 

geotehnic, expertiza tehnică, studii 

78.210,00 Cumpărare 

directă 

S.C. OPTIM 

PROIECT S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

Topo, PUZ/PUD după caz- 

Modernizareşi extindere Scoala 

gimnaziala speciala nr. 14 Tulcea” 

23.  Servicii pentru întocmirea 

documentației tehnico-economice-

Documentația de avizare lucrări de 

intervențieşi audit energetic pentru 

proiectul „Eficientizare energetica 

a Scolii gimnaziale speciale nr. 14 

Tulcea” 

 

17.760,00 Cumpărare 

directă 

S.C. OPTIM 

PROIECT S.R.L. 

24.  Servicii de realizare a doua filme, 

respectiv: „Film cu evenimente de 

interes turistic din orașul şi județul 

Tulcea”şi „Film cu peisaje şi 

păsări din Delta Dunării” 

40.000,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVAREşi 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

25.  Elaborare Plan Urbanistic Zonal - 

Dezvoltarea economica a zonei 

prin utilizarea terenurilor aflate în 

domeniul public al județului 

Tulceaşi în administrarea R.A . 

A.Z.L. Sulina 

118.000,00 Cumpărare 

directă 

Asocierea CASA 

SIBIANAPROIECT

&CONS SRL - 

LIDERşi SC 

RAUMPLAN 

DESIGN SRL 

ASOCIAT 

26.  Servicii de vulcanizare (pene, 

înlocuiri anvelope, echilibrat roti) 

la autoturismele din dotarea 

parcului auto propriu, ISU, CMJşi 

STPS   pe perioada 01.03.2018 – 

01.03.2019 

Consiliului Județean Tulcea, de 

către un expert evaluator autorizat 

15.168,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SANIMAR 

S.R.L. 

27.  Servicii de igienizareşi spălare  a 

autoturismelor din dotarea 

parcului auto propriu din cadrul 

Consiliului Județean Tulcea, 

parcului auto ISU, CMJşi STPS, 

pe perioada 01.03.2018 – 

01.03.2019 

22.383,36 Cumpărare 

directă 

S.C. VALBERTO 

S.R.L. 

28.  Servicii pentru întocmire 

documentații cadastrale de 

actualizare date geografice ale 

Cărții Funciare nr.35280/Tulcea 

pentru imobilul Spitalul Județean 

Tulcea - Secția Spitalul de 

Urgentaşi terenul aferent, situat în 

Mun. Tulcea, str.1848, nr.32 

3.000,00 Cumpărare 

directă 

PFA STANCIU 

VASILE 

VALENTIN 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

29.  Servicii pentru întocmire 

documentații cadastrale de 

alipire/actualizare date geografice, 

a imobilului înscris în Cartea 

Funciara nr.32551/Tulceaşi 

respectiv, a imobilului înscris în 

Cartea Funciara nr.43267/Tulcea, 

precumşi intabularea în Cartea 

Funciara a imobilului rezultat din 

aplicarea/actualizarea datelor 

geografice, situat în strada 

Grădinarilor nr.48, Mun. Tulcea 

1.500,00 Cumpărare 

directă 

PFA STANCIU 

VASILE 

VALENTIN 

30.  Servicii de proiectare pentru faza: 

DALIşi documentațiile de obținere 

a avizelor/acordurilor pentru 

obiectivul de investiții "Amenajare 

spațiu pentru instalare RMN 

Spitalul Județean de Urgenta 

Tulcea" 

8.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CARPATI 

PROIECT S.R.L. 

31.  Servicii revizie grup electrogen 

ESE 275 DW montat la stația de 

tratare mecano-biologica Mihai 

Bravu, județul Tulcea 

3.145,00 Cumpărare 

directă 

S.C. Endress Group 

Romania S.R.L. 

32.  Servicii de actualizare a 

documentației tehnice cadastrale 

pentru DJ222B, Baia-Stejaru-

Cerna (9 extrase carte funciara) 

11.700,00 Cumpărare 

directă 

STANCIU VASILE 

VALENTIN 

TOPOGRAFIE 

33.  Servicii de informare a cetățenilor 

cu privire la activitatea Consiliului 

Județean Tulcea prin intermediul 

postului de radio local Radio Delta 

Tulcea 

8.403,36 Cumpărare 

directă 

S.C. MEDIASET 

INTERNATIONAL 

S.R.L. 

34.  Servicii de dirigintei de șantier 

pentru obiectivul "Consolidare 

Spital Județean de Urgență 

Tulcea" 

5.400,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIEREA PF 

MORUZI 

CATALINşi PFA 

CONSTANTINESC

U LARISA 

35.  Servicii de publicare a unor 

informații relevante pentru 

Consiliul Județean Tulcea, prin 

intermediul ziarului local 

"Obiectiv" 

29.411,76 Cumpărare 

directă 

S.C. MEGA 

GROUP S.R.L. 

36.  Serviciului de publicare a unor 

informații relevante pentru 

Consiliul Județean Tulcea, în 

perioada martie-decembrie 2018, 

în ziarul local „Delta” 

29.411,76 Cumpărare 

directă 

DELTA SA 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

37.  Servicii de preluare tonere de 

imprimanta consumate,  rezultate 

din activitatea Consiliului 

Județean Tulcea 

1.050,00 Cumpărare 

directă 

JT GRUP S.R.L. 

38.  Servicii de verificare la cerința de 

calitate Is pentru instalații sanitare 

exterioare de canalizare pentru 

proiectul „Stații de epurare şi 

reabilitare rețele de canalizare 

Spitalul Județean de Urgenta 

Tulcea” 

2.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. "PROCIMEX” 

S.R.L. 

39.  Servicii de verificare proiect la 

cerința de calitate Ie pentru 

instalații electrice pentru proiectul 

„Stații de epurareşi verificare 

rețele de canalizare Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea” 

350,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ANASTASIA 

PROIECT S.R.L. 

40.  Asistenţă tehnică şi mentenanța 

legislativa aplicație de 

managementul documentelor-

CJTulcea pentru perioada 01.04-

31.12.2018 

35.100,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PROSOFT++ 

S.R.L. 

41.  Servicii de supraveghere şi 

verificare tehnică în utilizare a 

instalațiilor din domeniul 

I.S.C.I.R.-operator R.S.V.T.I. 

pentru centrala termica a Salii 

Polivalente 

2.400,00 Cumpărare 

directă 

S.C. BONEXPERT 

S.R.L. 

42.  Furnizare materiale funcționale 

(articole pentru instalații sanitare, 

articole feronerie, vopsele, 

materiale electrice, etc.) 

23.618,95 Cumpărare 

directă 

S.C. ELECTRO-

SANITAS S.R.L. 

43.  Servicii de transmisie TV 

integrala, în direct, a ședințelor 

plenului Consiliului Județean 

Tulcea pe postul TV ACCENT, pe 

perioada aprilie 2018 - martie 

2019 

40.336,08 Cumpărare 

directă 

S.C. AGORA 

MEDIA S.R.L. 

44.  Servicii de medicina muncii 

pentru 140 salariați din cadrul 

aparatului Consiliului Județean 

Tulcea 

11.977,00 Cumpărare 

directă 

S.C. ROMEDIS 

LAB S.R.L. 

45.  Furnizare hârtie şi carton pentru 

imprimanteleşi copiatoarele din 

dotarea Consiliului Județean 

Tulcea,  Inspectoratului pentru 

Situații de Urgenta "Delta" 

72.350,73 Cumpărare 

directă 

S.C. WILD WEST 

INFINITY S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

Tulcea, Centrului Militar Județean 

Tulcea, Structura Teritoriala 

pentru Probleme Speciale Județul 

Tulcea 

46.  Furnizare rechizite şi produse de 

papetărie necesare desfășurării 

activității Consiliului Județean 

Tulcea, Inspectoratului pentru 

Situații de Urgenta "Delta" al 

Județului Tulcea, Structurii 

Teritoriale pentru Probleme 

Speciale a Județului Tulcea şi 

Centrului Militar Județean Tulcea 

75.902,29 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA PRO 

DINAMIS 

47.  Servicii de proiectareşi execuție 

pentru obiectivul de investiție 

"Amenajare spațiu pentru instalare 

RMN pentru Spitalul Județean de 

Urgenta Tulcea" 

433.700,00 Cumpărare 

directă 

S.C. RAMALI 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

48.  Furnizare produse protocol pentru 

Consiliul Județean Tulcea 

18.500,00 Cumpărare 

directă 

S.C. LIDAS S.R.L. 

49.  Servicii de evaluare pentru 

imobilul "Teren extravilan 

comuna Mihail Kogălniceanu", 

aflat în inventarul domeniului 

privat al județului Tulcea 

800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. AKCA CONT - 

EXPERT S.R.L. 

50.  Furnizarea unui număr de 3.000 

exemplare din harta municipiului 

Tulcea 

11.730,00 Cumpărare 

directă 

S.C. 

SCHUBERT&FRA

NZKE S.R.L. 

51.  Servicii de certificare, certificat 

digital calificat - valabil 3 ani 

354,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 

52.  Servicii de dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție 

"Amenajare spațiu pentru instalare 

RMN Spitalul Județean de 

Urgenta Tulcea" 

3.300,00 Cumpărare 

directă 

P.F. MORUZI 

CATALIN 

53.  Servicii de asigurare anuală 

facultativa(CASCO)şi asigurare 

obligatorie de răspundere 

civila(RCA) autoşi navala din 

parcul Consiliului Județean Tulcea 

54.837,38 Cumpărare 

directă 

S.C.ASIGURAREA 

ROMANEASCA - 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE 

GROUP S.R.L. 

54.  Furnizare consumabile pentru 

imprimante, multifuncționale, 

copiatoare și fax-uri pentru 12 

luni. 

97.371,64 Cumpărare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

55.  Servicii de tipărire vouchere de 

vacanta 

0,01 Cumpărare 

directă 

S.C. UP ROMANIA 

S.R.L. 
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fara TVA 
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publice 
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Denumirea 

castigătorului 

56.  Servicii pentru întocmirea 

documentației tehnico-economice 

- DALI, cu elemente de studiu de 

fezabilitate "Reabilitareşi 

modernizare infrastructură 

ambulatoriu a Spitalului Județean 

de Urgenta Tulcea" 

115.000,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CARPATI 

PROIECT S.R.L. 

57.  Servicii de realizare şi publicare 

comunicate de presă în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații în cadrul 

proiectului "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Niculițelşi Turda-

Sarichioi" 

2.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MEGA 

GROUP S.R.L. 

58.  Servicii de organizare a 

conferințelor de presă în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Vișina-Ceamurlia de 

Sus" 

8.319,33 Cumpărare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

59.  Servicii de realizareşi publicare 

comunicate de presă în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Vișina-Ceamurlia de 

Sus" 

2.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MEGA 

GROUP S.R.L. 

60.  Servicii de organizare eveniment – 

întâlnire stakeholder Tulcea în 

cadrul proiectului Managementul 

patrimoniului cultural de coastă–

HERICOAST(PG100031) 

3.580,70 Cumpărare 

directă 

S.C. Prodex Turism 

S.R.L 

61.  Servicii de diagnostic arheologic 

pentru obiectivul "Modernizare şi 

extindere Scoala Speciala nr 14, 

Tulcea" 

828,00 Cumpărare 

directă 

INSTITUTUL DE 

CERCETARI ECO-

MUZEALE 

62.  Furnizarea unui număr de 3.000 

de exemplare HARTA DELTA 

DUNARIIşi 3.000 de exemplare 

HARTA TURISTICA A 

JUDEŢULUI TULCEA 

43.650,00 Cumpărare 

directă 

S.C. 

SCHUBERT&FRA

NZKE S.R.L. 

63.  Reînnoirea certificatului digital 

calificat seria: 

354,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 
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crt. 
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contractul
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fara TVA 
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publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

200605167063033EA1DF748FE9

E413C665 cu o valabilitate 3 ani- 

utilizator Dumitru Mergeani. 

64.  Servicii de realizareşi publicare 

comunicate de presă în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații în cadrul 

proiectului "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Niculițelşi Turda-

Sarichioi" 

2.800,00 Cumpărare 

directă 

S.C. MEGA 

GROUP S.R.L. 

65.  Servicii de organizare conferințe 

de presă în cadrul activității de 

vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Enisala-Babadag-Slava 

Rusă" 

7.311,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TRIDENT 

S.R.L. 

66.  Realizare și furnizare film de 

promovare a proiectului, în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul “MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURĂ DE 

TRANSPORT REGIONAL PE 

TRASEUL NICULITELşi 

TURDA-SARICHIOI” 

14.900,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVAREşi 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

67.  Realizare și furnizare pliante de 

promovare a proiectului, în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații în cadrul 

proiectului “MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURĂ DE 

TRANSPORT REGIONAL PE 

TRASEUL NICULITELşi 

TURDA-SARICHIOI” 

 

2.950,00 Cumpărare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVAREşi 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

68.  Furnizare produse pentru 

publicare şi diseminare informații, 

pentru semestrul V, în cadrul 

proiectului Managementul 

patrimoniului cultural de coastă–

HERICOAST(PG100031) 

3.030,00 Cumpărare 

directă 

S.C. PUBLIZONE 

S.R.L. 

69.  Kit pentru semnătura electronica 

cu valabilitate 3 ani-utilizator 

Mocanu Antonela, pentru 

efectuarea şi vizualizarea 

420,00 Cumpărare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 
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contractul
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fara TVA 

Procedura 
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publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

operațiunilor din Trezoreria 

Tulcea Forexebug 

70.  Servicii de organizare conferințe 

de presă în cadrul activității de 

vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Niculițelşi Turda-

Sarichioi" 

8.850,00 Cumpărare 

directă 

S.C. TRIDENT 

S.R.L. 

71.  Servicii de telefonie mobilă şi 

transfer date pentru o perioadă de 

24 de luni (pachet 84 abonamente) 

74.435,88 Cumpărare 

directă 

S.C. VODAFONE 

ROMANIA S.A. 

72.  Servicii de consultantă pentru 

elaborarea şi depunerea cererii de 

finanțare: "Reabilitare şi 

modernizare infrastructură 

ambulatorie a Spitalului Județean 

de Urgenta Tulcea" 

25.200,00 Cumpărare 

directă 

S.C. SPES 

CONSULTING 

S.R.L. 

73.  Servicii de întreținere şi reparații 

pentru copiatoare şi fax-uri şi 

furnizarea de piese de schimb 

pentru copiatoare în cadrul 

Consiliului Județean Tulcea, 

Centrului Militar Județean Tulcea, 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgenta „Delta” al Județului 

Tulcea, C.N.I.P.T.şi S.T.P.S. 

Tulcea 

44.445,38 Cumpărare 

directă 

S.C. BIROTICA 

SERVICE S.R.L. 

74.  Servicii de leasing financiar lei 

Dacia Duster COMFORT dCi 109 

4WD pentru Centrul Militar 

Judeţean Tulcea 

61.732,24 Cumparare 

directă 

I.F.N. RCI Leasing 

Romania IFN S.A. 

75.  Servicii de Asistenţăşi Actualizare 

Sistem Informatic Financiar-

Contabil "eXpert bugetar". 

36.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. ADI-COM 

SOFT S.R.L. 

76.  Servicii de realizare şi publicare 

comunicate de presă, online, în 

cadrul activitatii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul “Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Baia – Ceamurlia de 

Sus” 

1.100,00 Cumparare 

directă 

S.C. CRISAND 

PRESS S.R.L. 

77.  Servicii de publicare şi diseminare 

evenimente(conferinta de presă), 

în cadrul proiectului 

Managementul patrimoniului 

3.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. TRIDENT 

S.R.L. 
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cultural de coastă–

HERICOAST(PG100031) 

78.  Servicii de proiectare pentru faza: 

Plan Urbanistic Zonal şi 

documentatiile de obtinere a 

avizelor/acordurilor aferente PUZ 

pentru obiectivul de investiţii 

"Modernizarea Portului Tulcea de 

la Mm 38+1530 la Mm 38+800" 

75.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. 

ARCHITECTURE 

LINE S.R.L.şi S.C. 

OPTIM PROIECT 

S.R.L. 

79.  Echipamente pentru Soluție 

integrată de comunicații de voce și 

date conform caietului de sarcini 

anexat. Solutia include schimbarea 

routerului Cisco 3845 defect , a 

serverului pentru telefonie existent 

Cisco MCS 7800 (incompatibil cu 

noul softşi noul router) , upgrade-

ul la noile softuri existente, 

precumşi înlocuirea AP-urilor 

pentru accesul wireless 

Echipamentelor furnizate au 

servicii de instalare incluseşi sunt 

compatibile cu infrastructură 

TELEKOM ROMANIA 

 

114.002,49 Cumparare 

directă 

S.C. TELEKOM 

ROMANIA 

COMMUNICATIO

NS S.A. 

80.  Servicii de mentenanță și suport 

pentru Soluție integrată de 

comunicații de voce și date 

CISCO 

23.528,28 Cumparare 

directă 

S.C. TELEKOM 

ROMANIA 

COMMUNICATIO

NS S.A. 

81.  Lucrari de executie şi montaj 

panouri temporare şi 

panouri(placi) permanente în 

cadrul activitaţii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Enisala-Babadag-Slava 

Rusa" 

39.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. 

RAMALINSTAL 

PROJECT S.R.L. 

82.  Lucrari de executie şi montaj 

panouri temporare şi panouri 

(placi) permanente, în cadrul 

activitatii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Niculitelşi Turda-

Sarichioi" 

54.600,00 Cumparare 

directă 

S.C. 

RAMALINSTAL 

PROJECT S.R.L. 
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castigătorului 

83.  Prestarea serviciilor de consultantă 

pentru elaborarea şi depunerea 

cererii de finantare: 

"Modernizarea Portului Tulcea - 

de la Mm 38+1530 - la Mm 

38+800", precumşi a anexelor 

aferente 

130.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. DHARA 

CAPITAL 

CONSULTING S.A. 

84.  Furnizareşi montaj panou 

temporar şi placa permanentă în 

cadrul activitaţii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul "Promovarea valorilor 

culturale prin restaurarea şi 

conservarea punctului muzeal 

Casa Panaghia, Babadag" 

6.250,00 Cumparare 

directă 

S.C. RECLAMAşi 

PUBLICITATE 

S.R.L. 

85.  Furmizare piese de schimb pentru 

echipamente de calcul în cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea , 

Centrului Militar Judeţean şi 

Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgentă ""Delta" a judeţului 

Tulcea, pentru 12 luni 

20.482,60 Cumparare 

directă 

S.C. RUXMAR 

OFFICE S.R.L. 

86.  Servicii de proiectare - studiu de 

fezabilitate, studiu geotehnic, 

studiu topografic şi documentaţiile 

de obtinere a avizelor/acordurilor 

pentru obiectivul de investiţii 

"Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistică 

Sarichioi" 

134.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. Diluca Project 

S.R.L. 

87.  Servicii de organizare a 

conferintelor de presă în cadrul 

activitatii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru 

proiectul "Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Baia - Ceamurlia de 

Sus" 

3.600,00 Cumparare 

directă 

S.C. Histria Tour 

Mondial S.R.L. 

88.  Expert evaluare bunuri, pentru 

imobilul „Teren extravilan 

comuna Mihail Kogalniceanu”, în 

suprafata de 52,3261 ha 

1.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. AKCA CONT-

EXPERT SRL 

S.R.L. 

89.  Servicii de publicare comunicate 

de presă on line în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul "Punerea în valoare a 

7.250,00 Cumparare 

directă 

S.C.RECLAMAşi 

PUBLICITATE 

S.R.L. 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2019                                          

 

69 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

potențialului istoric prin 

restaurarea şi conservarea 

obiectivului Farul Vechi Sulina, 

județul Tulcea"şi Furnizareşi 

montaj panou temporar şi placa 

permanentă în cadrul activității de 

vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Punerea în 

valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea şi conservarea 

obiectivului Farul Vechi Sulina, 

județul Tulcea" 

90.  Servicii de organizare conferințe 

de presă în cadrul activității de 

vizibilitate, diseminare informații 

pentru proiectul "Valorificarea 

patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurareaşi 

modernizarea Muzeului de 

Etnografieşi Arta Populara 

Tulcea" 

2.200,00 Cumparare 

directă 

S.C. COMPLEX 

DELTA S.R.L. 

91.  Servicii de audit financiar pentru 

obiectivul de investiții 

"Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin 

restaurareaşi modernizarea 

Muzeului de Etnografieşi Arta 

Populara Tulcea" 

49.725,00 Cumparare 

directă 

S.C. SC TAHO 

S.R.L. 

92.  Servicii de realizare și publicare 

comunicate de presă în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul "Valorificarea 

patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea și 

modernizarea Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară 

Tulcea" 

1.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. MEGA 

GROUP S.R.L. 

93.  Lucrări de execuțieşi montaj 

panouri temporareşi panouri 

(placi) permanente în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Vișina-Ceamurlia de 

Sus. 

49.800,00 Cumparare 

directă 

S.C. 

RAMALINSTAL 

PROJECT S.R.L. 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2019                                          

 

70 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

94.  Servicii de întreținere a 

agregatului apa răcita şi 

ventiloconvectoare în sediul 

Consiliului Județean Tulcea 

10.144,00 Cumparare 

directă 

S.C. SUPER 

KLIMA 

INSTALATII S.R.L. 

95.  Furnizarea unui panou temporar şi 

a unei placi permanente în cadrul 

activității de vizibilitate, 

diseminare informații pentru 

proiectul "Valorificarea 

patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea şi 

modernizarea Muzeului de 

Etnografieşi Arta Populara 

Tulcea" 

5.200,00 Cumparare 

directă 

S.C. CICIRIC 

BIROTICA 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

96.  Servicii de întocmire a expertizei 

tehnice privind evaluarea tehnică a 

bazinului portuar de acostare 

ambarcațiuni mici (bazinul mic) 

Sulina, a nivelului de colmatare a 

acestuia, stabilirea malurilor cat şi 

starea tehnică a construcțiilor 

hidrotehnice de acostare în 

vederea realizării investiției 

„Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistica Sulina” 

80.000,00 Cumparare 

directă 

BCPC BIROUL DE 

CONSULTANTA 

PROIECTARE în 

CONSTRUCTII 

S.R.L. 

97.  Servicii de expertiza tehnică în 

vederea stabilirii consumului de 

combustibil pentru autoturismul 

Dacia Duster TL-040894 din 

cadrul Centrului Militar Județean 

Tulcea 

800,00 Cumparare 

directă 

PFA Draghici 

Mircea-Alexandru-

Expert Tehnic 

Judiciar 

98.  Producție film documentar/lung 

metrajşi videoclip - Romania 100. 

Dobrogea 140. Istorieşi Devenire" 

19.850,00 Cumparare 

directă 

ASOCIATIA 

PENTRU 

PROMOVAREşi 

DEZVOLTARE 

REGIONALA 

DOBROGEACULT 

99.  Servicii de realizarea aplicației 

android CENTENAR - 

COMORILE JUDEŢULUI, 

realizarea a 1000 de seturi de 

vederi personalizate pentru Județul 

Tulceaşi organizarea conferinței 

Utilizarea tehnologiilor IT şi 

multimedia pentru promovarea 

patrimoniului culturalşi turistic al 

județului Tulcea 

13.900,00 Cumparare 

directă 

Asociatia „Cele mai 

frumoase sate din 

Romania” 
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100.  Servicii de intocmire 

documentatie de mediu la 

obiectivul: “Modernizarea 

Portului Tulcea de la Mm 

38+1530 la Mm 38+800” 

6.500,00 Cumparare 

directă 

PFA TROFIM 

CORINA 

101.  Servicii de proiectare pentru faza: 

Documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventie DALI, 

studiu topografic, studiu 

batimetricşi documentatiile de 

obtinere a avizelor/acordurilor 

pentru obiectivul de investiţii: 

„Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistica Sulina” 

132.000,00 Cumparare 

directă 

BCPC BIROUL DE 

CONSULTANTA 

PROIECTARE în 

CONSTRUCTII 

S.R.L. 

102.  Servicii de audit financiar în 

cadrul proiectului „Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Enisala-Babadag-Slava 

Rusă” 

41.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. GALF 

CONAUDIT S.R.L. 

103.  Servicii de audit financiar în 

cadrul proiectului „Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Vişina - Ceamurlia de 

Sus 

41.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. GALF 

CONAUDIT S.R.L. 

104.  Servicii de evaluare a trei loturi de 

terenşi constructii, situate în 

intravilanul Municipiului Tulcea, 

Judeţul Tulcea, str. Portului, nr. 40 

6.000,00 Cumparare 

directă 

BIROU 

EXPERTIZA 

CONTABILAşi 

EVALUARE - 

SARAEV IONUT 

105.  Certificat digital calificat cu 

valabilitate 3 ani- utilizator 

OLTEANU MONA 

354,00 Cumparare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 

106.  Certificat digital calificat cu 

valabilitate 3 ani -utilizator Ivanov 

Mihaela 

354,00 Cumparare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 

107.  Servicii de revizie şi mentenanţă 

la tablourile electrice ale 

Consilului Judeţean Tulcea, Sala 

Polivalenta Tulcea şi Casa 

Albastra pentru o perioada de 12 

luni 

6.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. MOTO 

ELECTRIC S.R.L. 

108.  servicii de reevaluare a unor active 

corporale de natura constructiilor 

şi terenurilor aflate în patrimoniul 

Consiliului Judeţean Tulcea 

4.990,00 Cumparare 

directă 

P.F.A. 

MOLDOVAN 

TUDOR 

109.  Furnizare viniete pentru diferite 

categorii de autovehicule 

5.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. RECLAMAşi 

PUBLICITATE 
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S.R.L. 

110.  Servicii pentru verificare 

periodica, reincarcare, reparare, 

inlocuire piese defecte pentru 

stingatoarele din dotarea sediului 

administrativ al Judeţului Tulcea – 

Consiliul Judeţean Tulcea, str. 

Păcii, nr. 20 (inclusiv spatii 

arhiva, garaje autoşi nave, 

C.N.I.P.T)şi Hotelul Casa Albastră 

Tulcea, str. Portului, zona lac 

Ciuperca 

1.265,00 Cumparare 

directă 

S.C. MAR-INA-

PRODPREST S.R.L. 

111.  Pachet servicii de cazare, masă, 

transport intern şi international 

pentru invitaţii din exteriorul 

Judeţului pentru proiectul "Gala 

100 - oameni pentru Tulcea, 

oameni pentru Romania" 

10.985,00 Cumparare 

directă 

S.C. PARALELA 45 

DELTA S.R.L. 

112.  Servicii de instalare a sistemului 

de iluminat festiv pentru sediul 

administrativ al Judeţului Tulcea - 

Consiliul Judeţean Tulcea 

16.240,00 Cumparare 

directă 

S.C. MARKA UTIL 

IMPEX S.R.L. 

113.  Servicii de dirigentie de santier 

pentru proiectul "Reabilitare 

DJ222A, Horia-Hamcearca- 

Nifon, km. 0+000 - 15 + 725, 

Judeţul Tulcea" 

131.000,00 Cumparare 

directă 

PEICIU P. 

ANASTASIA 

DIRIGINTE DE 

SANTIER 

114.  Servicii de dirigenţie de şantier 

pentru proiectul "Reabilitare 

DJ222, Ceamurlia de Sus- 

Sarighiol de Deal - lim. Jud. 

Constanţa km. 81+921-94+518" 

130.000,00 Cumparare 

directă 

PEICIU P. 

ANASTASIA 

DIRIGINTE DE 

SANTIER 

115.  Servicii de reeditare broşura 

"Delta Dunarii", 1.000 bucaţi 

16.800,00 Cumparare 

directă 

S.C. IMP EXPERT 

BUSINESS SRL 

S.R.L 

116.  Servicii de diriginţie de santier la 

obiectivul:„Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Niculitel şi Turda-

Sarichioi” 

129.000,00 Cumparare 

directă 

P.F. MORUZI 

CATALIN 

117.  Servicii de dirigintie de şantier la 

obiectivul : „Modernizare 

infrastructură de transport regional 

pe traseul Vişina-Ceamurlia de 

Sus” 

129.000,00 Cumparare 

directă 

P.F. MORUZI 

CATALIN 

118.  Servicii de proiectare şi verificare 

proiect tehnic pentru instalaţia de 

19.700,00 Cumparare 

directă 

S.C. HERA 

PROIECT S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

gaze naturale la imobilul situat în 

municipiul Tulcea, str. Spitalului, 

nr. 46A, scara Aşi B 

119.  Servicii de verificare a 

documentaiilor tehnice 

(DTAC+DTOE+PT+DDE+CS) 

aferente lucrarilor de investiţii din 

cadrul proiectului "Reabilitare 

DJ222A, Horia-Hamcearca- 

Nifon, km. 0+000 - 15 + 725" 

4.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. DIANDRA 

PUBLIC 

CONSULTING 

S.R.L. 

120.  Servicii de verificare a 

documentatiilor tehnice 

(DTAC+DTOE+PT+DDE+CS) 

aferente lucrarilor de investiţii din 

cadrul proiectului "Reabilitare 

DJ222,Ceamurlia de Sus-Sarighiol 

de Deal- limita judet Constanţa, 

km. 81+921- 94 + 518" 

4.500,00 Cumparare 

directă 

S.C. DIANDRA 

PUBLIC 

CONSULTING 

S.R.L. 

121.  Achizitionarea a 2300 buc. 

punguţe cu produse specifice 

sarbatorilor de iarnă, necesare 

desfăşurării activităţilor prilejuite 

de ziua Minoritatilor, Craciun şi 

Anul Nou. 

41.492,00 Cumparare 

directă 

S.C. CRINUL S.R.L 

122.  Kit pentru semnatura electronică 

cu valabilitate 3 ani pentru 

efectuarea şi vizualizarea 

operaţiunilor din Trezoreria 

Tulcea Forexebug. Persoana 

imputernicită Armasaru Gabriela. 

420,00 Cumparare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 

123.  Reinnoire certificat digital 

calificat pentru o perioada de 3 ani 

- utilizator Iliev Mihaela 

354,00 Cumparare 

directă 

S.C. CERTSIGN 

S.A. 

124.  Servicii de consultantă pentru 

elaborarea şi depunerea cererii de 

finantare : „Crearea infrastructurii 

de agrement în zona turistică 

Sarichioi” 

50.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. RIA DESIGN 

CONSULTING 

S.R.L. 

125.  Servicii de consultanta pentru 

elaborarea şi depunerea cererii de 

finantare : „Crearea infrastructurii 

de agrement în zona turistică 

Sulina” 

50.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. Diluca Project  

S.R.L. 

126.  Servicii de intocmire documentatii 

cadastrale pentru dezmembrare 

cadastrala a Cartii Funciare 

nr.31481/Tulcea, în doua loturi. 

5.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. PRESTIM-

IMPEX S.R.L. 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractul

ui, în lei, 

fara TVA 

Procedura 

de achizitii 

publice 

folosita 

Denumirea 

castigătorului 

127.  Furnizarea a 40 de exemplare 

catalog bilingv high quality în care 

se regasesc cele mai importante 

destinatii turistice din Romania 

3.721,52 Cumparare 

directă 

ASOCIATIA 

CREATIV ART 

SOCIAL 

128.  Servicii de intocmire documentatii 

cadastrale pentru dezmembrare 

cadastrala a Cartii Funciare 

nr.31481/Tulcea, în doua loturi. 

6.500,00 Cumparare 

directă 

P.F.A. STANCIU 

VASILE 

VALENTIN 

TOPOGRAFIE 

129.  Servicii de actualizare 

documentatie cadastrală Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tulcea 

4.000,00 Cumparare 

directă 

S.C. TOPO ING 

TOTAL S.R.L . 

130.  Servicii de verificare, remediere şi 

punere în functiune lucrari de 

utilizare gaze naturale la bloc 

lucuinţe pentru tineri destinate 

inchirierii specialistilor din 

domeniul sănătătii, mun Tulcea, 

str. Spitalului nr. 46 Aşi B 

29.600,00 Cumparare 

directă 

S.C. DELTA GAZ  

S.R.L. 

131.  Furnizare 3 buc.Power Injector 

(802.3at) for Aironet Access 

Points, AIR Line Cord Central 

Europe 

1.236,54 Cumparare 

directă 

S.C. TELEKOM 

ROMANIA 

COMMUNICATIO

NS S.A. 

 

3. Informații privind litigiile în care este implicată instituția 

Situația litigiilor, a numărului de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și numărul 

cauzelor pierdute/câștigate în cursul anului 2018, este următoarea: 

 Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecata este 233; 

o Numărul de cauze câștigate este 43; 

o Numărul de cauze pierdute este 11; 

o Numărul dosarelor ce sunt în curs de soluționare este 179. 

4. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea constituie Anexa 

nr. 1 a prezentului Raport. 

5. Informații privind managementul Resurselor Umane 

a) Total posturi vacante la 31.12.2018 

 1 post de conducere 

 1 post de director executiv adjunct la Direcția Urbanism Și Amenajarea Teritoriului 

 29 posturi de execuție 

 1 post de funcționar public la Serviciul Administrație Publică Locală; 

 2 posturi de funcționari publici și 4 posturi de personal contractual la Serviciul Accesare 

Fonduri Externe; 

 1 post la Manager Public; 

 1 post la Compartiment Mediu; 
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 4 posturi de funcționari publici și 2 posturi de personal contractual la Serviciul 

managementul proiectelor de lucrări publice; 

 2 posturi de funcționari publici la Urbanism, autorizare și inspecție urbană; 

 1 post de funcționar public la Amenajarea Teritoriului; 

 1 post de funcționar public la Autoritatea județeană de autorizare transport public; 

 1 post de funcționar public la Compartiment Cultură, Culte; 

 1 post de funcționar public la Biroul Venituri; 

 2 posturi de funcționari publici și 1 post de personal contractual la Biroul C.N.I.P.T.; 

 2 posturi de funcționari publici la Compartiment Audit Intern; 

 1 post de funcționar public la Serviciul Contencios și Asistență Juridică; 

 1 post de personal contractual la Compartiment Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului 

Public; 

 1 post de funcționar public la Compartiment Informatică; 

 1 post temporar vacant 

b)     informații despre fluctuația de personal: 

         - 12 persoane angajate; 

         - 7 persoane plecate; 

c)        numărul de funcții de conducere exercitate temporar : 1 persoană; 

d)       venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 8077/dec.2018. 

În anul 2018 în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea au fost organizate un 

număr de 15 concursuri de recrutare din care 13 pentru funcții publice și 2 pentru personal 

contractual. 

 

 

 

VI. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

1. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare 

La nivelul Consiliului Județean Tulcea, în anul 2018 au fost înregistrate 51 de cereri privind 

informații de interes public.  

Cererile formulate au fost soluționate în termen.  

Totodată, s-a procedat la: 

-  afișarea tuturor informațiilor de interes public la avizierul instituției;  

- informarea cetățenilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituției noastre, a 

instituțiilor subordonate, cât și a celorlalte instituții publice din județ; 

-  gestionarea Telefonului Cetățeanului. 

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport este prezentată evaluarea implementării Legii nr. 

544/2001, potrivit prevederilor art. 27, al. 1 din H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată 
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Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Județean Tulcea au fost supuse dezbaterii 

publice, ședințele au fost publice și s-au desfășurat în prezența reprezentanților presei locale.  Nu au 

fost cereri înregistrate cu privire la transparența decizională în administrația publică.  

Raportul anual privind transparența decizională, întocmit potrivit prevederilor art. 13 din Legea 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, constituie Anexa 3 a 

prezentului raport. 

3. Informații despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituții 

publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri) 

3.1. Parteneriate cu alte instituții publice 

 

  În vederea realizării în bune condiţii a unor activităţi culturale / sportive / educative de 

importanţă judeţeană, naţională şi internaţională, în anul 2018, Consiliul Judeţean Tulcea a fost implicat 

în parteneriate alături de Primăria Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Liceul de Arte „George Georgescu” din 

Tulcea, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Tulcea, Clubul 

Sportiv Școlar Tulcea, Clubul Sportiv Municipal Danubius, Primăria Comunei Beidaud.  

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: Festivalul 

Păstoritului, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, olimpiade şi 

concursuri şcolare, Concursul naţional de proiecte „Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”, 

Concursul Internaţional de Interpretare „George Georgescu”, Concursul Naţional de Acuarelă 

„Constantin Găvenea”, Concursul Interjudețean de Matematică „Laurențiu Panaitopol“, Concursul 

Internaţional de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Gala Premiilor de Excelență ale Colegiului „Spiru 

Haret” etc. 

 De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Tulcea, Consiliul 

Judeţean este membru, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale de nivel local sau regional, în 

structuri precum: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos”, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a Serviciului de Apă 

şi Canalizare din judeţul Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de Deşeuri 

Menajere, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, Asociaţia de 

Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, 

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, Asociația de Management al 

Destinației Turistice Delta Dunării. 

Anul 2018, fiind desemnat Anul Centenarului Marii Uniri, a prilejuit o serie de manifestări socio-

culturale organizate de Consiliul Județean Tulcea cu finanțare de la Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. Dintre cele șase proiecte pentru care s-a primit finanțare, trei au fost implementate prin 

instituții subordonate iar trei au fost derulate de către aparatul propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Tulcea, valoarea acestora fiind de 86.000 lei. 

 

       3.2.Relaţia cu mediul de afaceri 

 

Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri din zonă a constituit mereu o prioritate pentru 

Consiliul Județean Tulcea. Instituția noastră a dezvoltat de-a lungul timpului o bună cooperare cu 
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Tulcea și cu alte instituții, alături de care a 

organizat acțiuni de promovare economică a județului.  

Spre sfârșitul anului 2017 s-a întrevăzut posibilitatea ca agenți economici tulceni din domenii cu 

activitate în procesarea cerealelor, viticultură sau creșterea animalelor să  colaboreze cu autoritățile din 

Suzhou, China, pentru a intra pe piața chineză – momentan pentru regiunea Suzhou, cu posibilitatea 

extinderii și spre ale zone. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei întâlniri ce a avut loc între o 

delegație a Consiliului Județean Tulcea, condusă de președintele Horia Teodorescu, și agricultori din 

zona Suzhou, China, regiune cu care Consiliul Județean Tulcea are relații de cooperare de 24 de ani. 

Urmare acestor demersuri, în perioada 24-29 aprilie 2018, o delegație formată din oameni de 

afaceri tulceni din domeniul agricol, a efectuat o vizită în China, la Suzhou. Delegația a fost primită de 

viceprimarul Suzhou, Jiang Lai Qing, care a apreciat interesul părții române pentru dezvoltarea relației 

de prietenie și cooperare între Suzhou și Tulcea și pe coordonate economice. Interesul ambelor părți 

este să dezvolte relația pe zona economică, atât din punct de vedere al materiilor prime (agricultură, 

piscicultură, creșterea animalelor), cât și al investițiilor în zona de prelucrare a acestor materii prime, 

dar și al turismului. 

De asemenea, s-a desprins interesul părții chineze de a dezvolta cooperarea și pe zona de 

învățământ superior, în domeniul agriculturii. Vizate în acest sens sunt liceele de profil din județul 

Tulcea și din zonele limitrofe, dar și instituții de învățământ superior din regiune pentru încheierea unui 

parteneriat în domeniul învățământului. 

Conform precizărilor făcute de  prof. Zhihai Guo, guvernul chinez asigură toate cheltuielile 

(bursă, cazare, masă) pentru eventualii studenți din România care ar fi interesați să acceseze cursurile 

Institutului Politehnic de Agricultură Suzhou. 

Determinant în dialogul cu partea chineză a fost faptul că există un partener unic de discuții în 

domeniul turismului prin Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării și Camera de 

Comerț Industrie și Agricultură Tulcea pentru domeniul economic, sprijinul Consiliului Județean 

Tulcea fiind garantul relației de cooperare. 

 

3.3.Relații de cooperare internațională 

 

Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este reprezentat de alinierea relaţiilor 

externe ale judeţului Tulcea la obiectivele majore ale politicii externe naţionale. Identificarea unor 

tendinţe comune de dezvoltare şi cooperare, reprezentarea intereselor locale la nivel extern, conduc la 

întărirea capacităţii aşezărilor din judeţ de a face faţă concurenţei cu regiunile învecinate. Dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat ale Consiliului Judeţean Tulcea cu structuri similare din alte state este îndreptată 

către creşterea şi consolidarea capacităţii administraţiei publice judeţene de accesare a fondurilor 

europene şi de preluare/diseminare a bunelor practici în domeniul serviciilor publice locale, al 

dezvoltării infrastructurii, al turismului, al dezvoltării regionale durabile, în general. 

 

Relația cu Suzhou, China 

 

Una dintre cele mai vechi relații de cooperare pe care o derulează Consiliul Județean Tulcea cu 

un partener extern datează din anul 1995, când la data de 20 septembrie, Traian Panait, vicepreședintele 

în funcție la moment respectiv al Consiliului Județean Tulcea și Zhang Xinsheng, primarul orașului 

Suzhou, au semnat la Suzhou Protocolul de Înfrățire dintre județul Tulcea din România și 

Municipalitatea din Suzhou - China. Acesta a fost primul pas al colaborării fructuoase dintre cele două 
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unități administrativ - teritoriale. Cooperarea dintre cele două regiuni a continuat cu schimburi de 

experiență în domeniul socio-cultural și educațional și, mai târziu, în domeniul medical. 

O acțiune comună foarte importantă s-a derulat în prima parte a anului 2018, când au fost 

organizate la Tulcea cursuri de limbă chineză predate de un specialist venit din China. Proiectul a fost 

derulat cu sprijinul Institutului Confucius din Brașov. Odată cu Anul Nou Chinezesc a venit la Tulcea 

doamna Li Yangfan, formatorul care s-a ocupat de predarea cursurilor de limbă chineză, cursuri ce au 

integrat și elemente de cultură și civilizație chineză.   

Vizite și evenimente organizate în anul 2018: 

 În perioada 24-29 aprilie 2018, o delegație formată din oameni de afaceri tulceni din domeniul 

agricol a efectuat o vizită în China, la Suzhou. 

 În 25 iunie 2018, o delegație a Municipalității Suzhou, condusă de Zhou Weiqiang, președintele 

Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, Comitetul Suzhou, s-a aflat în vizită la Tulcea. 

Din delegație au mai făcut parte Jin Jianli, secretarul general al Conferinței Consultative Politice a 

Poporului Chinez, Comitetul Suzhou, Chen Binhua, director al Comitetului de Afaceri Juridice și 

Sociale al aceleiași conferințe, Qian Jinquan, director general adjunct al Departamentului Financiar 

Municipal Suzhou și Liu Lu, director general adjunct al Departamentului Comercial Municipal Suzhou. 

         Cu acest prilej, delegația chineză a vizitat Centrul de Medicină Tradițională Chineză de pe strada 

Mahmudiei, unul dintre cele mai frumoase proiecte realizate în cadrul cooperării Tulcea-Suzhou și 

deschis ca urmare a semnării unui protocol comun, în 2012, între Spitalul Municipal din Suzhou, 

Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Centrul Medical C&T Tulcea. 

 În luna iulie 2018, o delegație a Municipalității din Suzhou condusă de  Nie Biao, viceprimar al 

Municipalității din Suzhou, a făcut o vizită la Tulcea, oaspeții fiind întâmpinați de către președintele 

Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. 

Din delegație au mai făcut parte Cai Jianjun - director general a Federației Persoanelor cu 

Handicap Suzhou; Hu Yuezhong - director adjunct al Biroului de Afaceri Civile; Huang Jimei - director 

adjunct al Departamentului de Finanțe Municipale Suzhou; Geng Xinfang - director în cadrul 

Guvernului Municipalității din Suzhou și Lu Hehe - director adjunct în cadrul Biroului pentru Afaceri 

Externe Suzhou. 

         Principalul scop al vizitei a fost efectuarea unui schimb de bune practici în domeniul asistenței 

privind persoanele cu dizabilități. A fost înaintată și propunerea părții chineze ca un delegat român să 

meargă și să analizeze modul în care funcționează parcul industrial de la Suzhou, modul în care este 

gestionat și oportunitatea de a realiza unul similar la Tulcea. 

 Pe data de 1 august 2018, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani a 

primit o delegație a districtului Gusu din Suzhou, condusă de Xu Gang, director al Comitetului de 

Management Districtual privind conservarea istorică și culturală a orașului Suzhou. 

    Partea chineză și partea română au abordat o serie de aspecte privind problematica în domeniul 

cooperării economice, respectiv costurile mari de transport al mărfurilor între cele două regiuni. În 

acest sens, partea chineză a subliniat că, în prezent, deține o linie directă de transport feroviar din China 

până la Varșovia, care ar putea prelua produsele românești. Partea română a abordat problema 

transportului pe apă, prin care s-ar putea dezvolta eventualele schimburi economice, în condițiile 

costurilor mari de transport până în Polonia. De asemenea, s-a discutat și despre posibilitatea înființării 

unei firme mixte de procesare a produselor agricole. 

 Conducerea Consiliului Județean Tulcea a fost, în ziua de 1 noiembrie 2018, gazda unei 

delegații a orașului, prieten și partener de cooperare, Suzhou din Republica Populară Chineză. Oaspeții 

chinezi, reprezentanți la vârf ai Biroului pentru reformă în Sectorul Public din cadrul Municipalității 
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Suzhou, au fost întâmpinați de administratorul public al județului, Vasile Strat, și vicepreședintele 

Consiliului Județean, Petre Badea. 

   Tema principală a discuțiilor a fost necesitatea înființării unui centru pentru orașe înfrățite, care să 

aibă ca obiect principal de activitate identificarea oportunităților de cooperare pe diverse domenii de 

interes între Județul Tulcea și Municipalitatea Suzhou. În acest centru, preconizat de oficialii chinezi să 

devină funcțional în primăvara anului 2019, ar urma să-și desfășoare activitatea experți de ambele părți 

care să promoveze proiectele comune deja existente și să inițieze demersurile necesare pentru 

implementarea de noi inițiative bilaterale. 

 

 

Relația cu Izmail, Ucraina 

 

       Relația de colaborare cu Orașul Izmail s-a conturat odată cu înființarea Euroregiunii „Dunărea de 

Jos”, în anul 1998, moment ce a marcat începutul unor colaborări îndeosebi în cadrul unor proiecte cu 

finanțare externă, care au fost consolidate odată cu înființarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos”, reglementată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

57/24.10.2008.  De-a lungul timpului, au avut loc întâlniri între cele două unități administrativ-

teritoriale în scopul extinderii  relațiilor de prietenie, astfel fiind identificate noi domenii de cooperare. 

  În data de 26 mai 2017 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare dintre Județul Tulcea și orașul 

Izmail din Ucraina, document ce stabilește intenția celor două părți de a colabora în mai multe domenii: 

cultură, educație și știință, sănătate, administrație  locală, mediu, economie și investiții, știință și 

tehnologie, sport, turism etc.  

În anul 2018 au avut loc mai multe întâlniri și acțiuni comune, după cum urmează: 

 În luna mai 2018, Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a primit 

o delegație a orașului Izmail din Ucraina, în frunte cu primarul Andrii Abramchenko. Delegația 

ucraineană, din care a făcut parte și viceprimarul Rodion Abashev, a răspuns invitației Consiliului 

Județean de a participa la o întâlnire de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în 

cadrul „Înțelegerii de cooperare între orașul Izmail și județul Tulcea“. 

Discuțiile au privit stadiul proiectelor din cadrul Programului Operațional Comun România-

Ucraina 2014-2020, dar și proiecte ce se pliază pe alte programe de finanțare. 

Este vorba, în primul rând, de patru proiecte care au fost depuse spre finanțare de către 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos“ în cadrul acestui program 

operațional, în valoare de peste 6 milioane de euro, în consorțiu – instituții publice din județul Tulcea în 

parteneriat cu Primăria Izmail, după cum urmează: 

o CBC Connect Trans, proiect cu un buget final de 2,3 milioane de euro, care în ceea ce privește 

județul nostru se referă la reabilitarea unui kilometru de drum la Isaccea, realizarea unui Trans 

Hub în Isaccea, implementarea unui sistem de monitorizare trafic în Isaccea și Tulcea; 

o CBC Health Net, proiect cu un buget final de 1,4 milioane de euro, care vizează, pentru județul 

Tulcea, reabilitarea secției de ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, 

implementarea sistemului transfrontalier de telemedicină și sesiuni de capacity building pentru 

personalul specializat din spitale; 

o CBC Safety, proiect cu un buget final de 1,4 milioane de euro, pentru județul nostru referindu-

se la extinderea sediului Poliției Locale Tulcea, instalare sistem de monitorizare camere 

inteligente, renovare și modernizare a 6 posturi de poliție locală (3 în municipiu și câte unul la 
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Isaccea, Luncavița și I.C. Brătianu), dar și achiziția unei ambarcațiuni speciale de monitorizare 

a traficului pe Dunăre; 

o EFIGE, proiect cu un buget final de 1,1 milioane de euro, care pentru județul Tulcea prevede 

realizarea unui centru mobil expozițional transfrontalier. 

Pe lângă proiectele amintite, autoritățile din Izmail au venit și cu o inițiativă surpriză: 

amenajarea unui parc în localitate, care să capete denumirea de Parcul Tulcean, atât ca simbol al relației 

de înfrățire cu județul nostru dar și în cinstea Centenarului Marii Uniri. Este vorba de un parc amenajat 

în perioada interbelică, în timpul administrației românești, fostul parc Gagarin în perioada sovietică, o 

zonă care poate fi reabilitată ca un veritabil spațiu verde.  

 La invitația primarului orașului Izmail, Andrii Abramchenko, tot în luna mai, președintele 

Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat la manifestările prilejuite de Festivalul 

„Primăvara Dunăreană“, la Izmail. 

În perioada 19-21 iunie 2018, un reprezentant al Consiliului Județean Tulcea a participat la 

Izmail la o serie de întâlniri de lucru ca urmare a invitației primite de la Organizația Comunală a 

Consiliului Orășenesc Izmail, „Biroul de susținere a investițiilor”.  

 În perioada 18-21 iunie 2018, a avut loc, la Tulcea, o întâlnire între autoritățile publice locale, 

autoritățile publice centrale și reprezentanți ai Comisiei Europene. În acest context, Președintele 

Consiliului Județean Tulcea a invitat la discuții și reprezentanții orașului Izmail, fiind direct interesați 

de subiectele dezbătute. Delegația ucraineană a fost condusă de primarul orașului Izmail, Andrii 

Abramchenko. 

În perioada 24-26 octombrie 2018, o delegație din Izmail a fost invitată la Tulcea pentru a 

participa la o ședință comună de lucru ce vizează apelul 2 de proiecte din cadrul Programului 

Operațional Comun Bazinul Mării Negre. Toate aceste acțiuni au contribuit la constituirea unui 

calendar comun de activități pe termen scurt și mediu.  

Pentru a stabili noi linii de cooperare și posibilități concrete de colaborare, o delegație a orașului 

Izmail, condusă de primarul Andrii Abramchenko a fost invitată în România, în perioada 26-29 

noiembrie 2018. Membrii delegației au participat la întâlniri de lucru desfășurate la Tulcea și la 

București, menite să contribuie la constituirea unui calendar comun de activități pe termen scurt și 

mediu.  

În cadrul întâlnirilor a fost abordat și proiectul „Clean River” implementat în cadrul 

Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, întrucât beneficiile sale vizează 

și interesează ambele părți. S-a discutat și înaintarea unor proiecte care vizează transportul pe apă și 

micul trafic între Izmail și Tulcea, reabilitarea și finalizarea Sălilor Polivalente din Izmail și Tulcea,  un 

sistem mai eficient de preluare a apelor pluviale, precum și latura socio-culturală a proiectelor avute în 

vedere. 

Relația cu Raionul Soroca, Republica Moldova 

 

În contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire și având în vedere inițiativa Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni de a organiza campania „Centenar prin Înfrățire”, campanie de înfrățire 

a județelor din România și sectoarelor Municipiului București cu unități administrative-teritoriale 

similare din statele unde există comunități de români, Consiliul Județean Tulcea a hotărât să semneze o 

Înțelegere de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Soroca din Republica Moldova. 

 Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova și are în componență 68 

de localități. Centrul raional este oraşul Soroca. Una dintre principalele atracții turistice este Cetatea 

Soroca. În perioada medievală Cetatea Soroca făcea parte dintr-un vast sistem defensiv al Moldovei. Ea 
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a fost construită din lemn, la trecătoarea peste Nistru, pe locul unor fortificaţii mai vechi și a fost 

atestată documentar încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare (1499).  

Județul Tulcea și Raionul Soroca au mai multe puncte comune și similarități: existența zonelor 

deluroase și a celor două fluvii - Dunărea respectiv Nistrul - din punct de vedere geografic și, de 

asemenea, similarități în ceea ce privește istoria, cultura, tradițiile și limba vorbită.  

Având în vedere cele menționate relațiile de cooperare se vor dezvolta în următoarele domenii: 

cultură, educație și știință, sănătate, administrație locală, mediu, economie și investiții, știință și 

tehnologie, sport, turism etc. 

 Ceremonia oficială de semnare a avut loc în data de 14 august 2018, la sediul Consiliului Județean 

Tulcea, în prezența mai multor oficialități din județul nostru dar și a unor invitați de la nivel central.    

         

Relația cu Raionul Mozyr, Belarus 

 

Bazele cooperării dintre Consiliul Județean Tulcea și Republica Belarus au fost puse în anul 

2017, odată cu prima vizită oficială la Tulcea a domnului Andrei Grinkevich, ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Belarus în  România. 

Ulterior, în cadrul unei întâlniri oficiale, desfășurate la Tulcea în luna februarie 2018, Excelența 

Sa a venit cu mai multe propuneri concrete de cooperare. Printre acestea se numără și semnarea unei 

Înțelegeri cu Raionul Mozyr.  

Atât Ambasada Republicii Belarus la București cât și Consiliul Executiv Raional Mozyr au 

transmis către Consiliul Județean Tulcea solicitări în ceea ce privește semnarea unei Înțelegeri de 

Cooperare, identificându-se anumite domenii comune de interes. Astfel, având în vedere interesele 

comune, se dorește concretizarea cooperării în următoarele domenii: administrație publică, economie și 

comerț, atragerea investițiilor și crearea întreprinderilor mixte, educație, știință și tehnologie, sport, 

turism și recreere, cultură, agricultură, eficiență energetică și surse regenerabile (alternative) de energie, 

ecologia și protecția mediului înconjurător, transport și telecomunicații, precum și valorificarea 

patrimoniului cultural și natural. 

             În perioada 13-16 iunie, o delegație a Consiliului Județean Tulcea a efectuat o vizită de lucru la 

Mozyr, în cadrul căreia a fost organizată  ceremonia oficială de semnare a Înțelegerii de Cooperare 

dintre județul Tulcea, România și Raionul Mozyr, Belarus. 

 

Relația cu Raionul Cahul, Republica Moldova 

 

Relația cu Raionul Cahul este una veche, care s-a dezvoltat în ultimii ani la nivel descentralizat în 

cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. De-a lungul timpului, au avut loc întâlniri între cele două unități 

administrativ-teritoriale la evenimentele organizate în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în scopul 

extinderii  relațiilor de prietenie, întâlniri ce au avut drept rezultat final decizia celor două părți de a 

semna o înțelegere de cooperare.  

Înțelegerea de cooperare a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliul Județean Tulcea nr. 

32/02.2018 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Tulcea din România și Raionul 

Cahul din Republica Moldova și respectiv prin Decizia nr. 02/13-IV din 22 martie 2018 cu privire la 

aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica 

Moldova. 
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Având în vedere invitația primită de la Consiliul Raional Cahul și discuțiile ulterioare, în data de 

7 decembrie 2018 o delegație a Consiliului Județean Tulcea s-a deplasat la Cahul, unde a avut loc 

ceremonia de semnare a Înțelegerii. 

 

Relația cu Departamentul Aveyron, Franța 

 

Relația Județului Tulcea cu Departamentul Aveyron a fost inițiată în urma realizării a trei misiuni 

la Tulcea în perioada 1991-1992. De-a lungul anilor, parteneriatul a evoluat, cunoscând mai multe 

etape, de la acțiuni caritabile și schimburi culturale, la participări la evenimente comune internaționale.  

Acțiunile au fost sprijinite de Asociația de Cooperare Aveyron - Tulcea, organism 

neguvernamental delegat al Consiliului General Aveyron și de Fundația Agenția Județeană de 

Dezvoltare Tulcea, creată la 21 noiembrie 1995 de către Consiliul Județean Tulcea și Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură a județului Tulcea. 

Parteneriatul s-a dezvoltat an după an iar sfera domeniilor comune de interes s-a lărgit. Având în 

vedere acțiunile derulate la nivel national, în cadrul sezonului România-Franța, în anul 2018 au fost 

reactivate liniile de cooperare Tulcea – Aveyron. 

Astfel, la data de 4 iunie, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani a 

primit o delegație franceză din Aveyron, în frunte cu vicepreședintele Consiliului Departamental, 

Bernard Saules. Cu acest prilej a fost a semnată o nouă Înțelegere de Cooperare între Județul Tulcea și 

Departamentul Aveyron. Temele dezbătute în cadrul întrevederii s-au axat pe oportunitățile europene 

existente, în cadrul programului Erasmus+ și pe demararea proiectului Jeunesse III, finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe. 

Tot în luna iunie, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Petre Badea a participat la 

reuniunea grupului de lucru franco-român în domeniul cooperării descentralizate. 

La invitația Ambasadei Republicii Franceze la București, au răspuns reprezentanții tuturor 

unităților administrativ-teritoriale din România care au în derulare acorduri de cooperare cu instituții 

similare din Franța. Vicepreședintele Consiliului Departamental Aveyron, Bernard Saules este și 

Președintele grupului de lucru franco-român în domeniul cooperării descentralizate. 

În perioada 4-12 decembrie s-a derulat prima parte a proiectului Jeunesse III, care prevede un 

schimb de tineri cu dificultăți de integrare din cele două unități administrativ teritoriale. Cinci  tineri 

francezi din Institutul Massip din Capdenac, împreună cu îndrumătorii lor au sosit la Tulcea și au 

derulat o serie de acțiuni comune cu tinerii români. În data de 6 decembrie, delegația franceză a avut o 

întâlnire cu oficialitățile Consiliului Județean Tulcea, instituție care a facilitat implementarea acestui 

proiect. 

 

3.4.Participarea în asociații internaționale 

Comitetul Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

 

     Consiliul Județean Tulcea este membru în Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, 

reprezentând interesele României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internațional de 

colaborare regională, activând în cadrul Comisiei Balcanice și a Mării Negre.  

În anul 2018,  reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea au participat la următoarele evenimente:  

 În perioada 27 - 28 martie a avut loc un forum privind promovarea proiectelor adresat 

autorităților locale și regionale și altor părți interesate din regiunea extinsă a Mării Negre, desfășurat la 

Istanbul, Turcia. Evenimentul a fost organizat de Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei 
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(CRPM) împreună cu Secretariatul Internațional Permanent al Organizației Cooperării Economice a 

Mării Negre (OCEM PERMIS). 

În cadrul întâlnirii, delegația tulceană a prezentat și un punct de vedere al Consiliului Județean, în 

calitate de membru în conducerea CRPM  - președintele Horia Teodorescu fiind vicepreședinte 

al  acestui organism -  și for reprezentativ al unei regiuni cu autoritate de pionierat în zona Mării Negre, 

punând accent pe principalele provocări la nivel de autoritate locală precum și pe inițiativele aflate în 

derulare sau preconizate a fi implementate, cu referire la Bazinul Mării Negre sau zona ITI Delta 

Dunării. 

  În perioada 31 mai – 1 iunie o delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea a participat la 

workshop-ul „Între verde și albastru: durabilitate în turismul maritim și costier” și la Adunarea 

Generală a Comisiei Balcanice și a Mării Negre. Manifestările au fost cuprinse în agenda 

evenimentelor  Zilei Maritime Europene, găzduite în acest an în orașul Burgas, Bulgaria. Delegația 

tulceană a condus lucrările workshop-ului în cadrul căruia, ulterior expunerii unor prezentări de profil 

ale participanților, au fost trasate câteva repere cum ar fi necesitatea consolidării de către autoritățile 

publice regionale a investițiilor în infrastructură și facilități costiere dedicate domeniului turistic. 

În cadrul Adunării Generale a Comisiei Balcanice și a Mării Negre din cadrul C.R.P.M., lucrările 

au fost centrate pe declararea Deltei Dunării drept zonă periferică europeană, așa cum a fost aceasta 

prezentată în cadrul unui workshop C.R.P.M. derulat la Istanbul, în luna martie 2018. Legat de context, 

s-a pus accentul și pe rolul pe care îl poate avea județul nostru în implementarea parteneriatului estic cu 

Republica Moldova și Ucraina și posibilitatea de a finanța, prin alocări bugetare europene, proiecte cu 

impact pozitiv la nivelul regiunii est-europene. 

  O delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea a participat, în perioada 20 - 22 iunie, la 

lucrările Biroului Politic al  Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), găzduit în orașul 

Parnu, Estonia. 

În cadrul  sesiunii 4 a  Lucrărilor Biroului Politic al CRPM, sesiune dedicată viitorului buget al 

Uniunii Europene privind Politica de Coeziune, au fost prezentate prioritățile județului Tulcea, de către 

Christiana Kalogirou – președinte al Comisiei Balcanice și a Mării Negre din cadrul CRPM și 

guvernator regional al Egeei de Nord, așa cum au fost prezentate și discutate recent la Istanbul și 

Burgas, pentru a coordona mai bine poziția CRPM/BBSC privind viitorul cooperării teritoriale 

europene. 

A fost prezentată situația actuală a absorbției fondurilor europene dedicate acestui sector la nivel de 

județ și s-a ridicat problema procentului mare de cofinanțare de 50% în acest sector, menționând faptul 

că zona ITI Delta Dunării este cea mai mare regiune din Estul Europei care are peste o mie de pescari la 

scară mică și că această zonă îndeplinește toate condițiile impuse de UE pentru a se regăsi în viitorul 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime  ca regiune periferică.   

  O delegație a Consiliului Județean Tulcea a participat, în perioada 26 – 28 iunie, la Workshopul 

AI-NURECC „Sectorul de croazieră în regiunea EUSAIR: provocări și perspective”, găzduit în orașul 

Olympia, Grecia. Evenimentul a avut loc la inițiativa Rețelei Adriatice Ionice a Universităților, 

Regiunilor, Camerelor de Comerț și Orașelor (AI-NURECC), a Camerei de Comerț Ilia - membru al 

Forumului AIC și sub coordonarea Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM). 

Delegația tulceană a prezentat situația actuală privind fluxul navelor de croazieră care străbat Delta 

Dunării și acostează în porturile tulcene, amintind că numărul navelor de croazieră care au ajuns în 

Delta Dunării aproape că s-a dublat în ultimii 10 ani, potrivit datelor furnizate de Căpitănia Zonală a 

Portului Tulcea, Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi şi de operatorii turistici. 
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  Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) 

 

Judeţul Tulcea este membru al ARE din anul 1997, deținând funcția de membru în Biroul Politic și 

în mandatul trecut, prin președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu. Creat în 1985, Ansamblul 

Regiunilor Europene (ARE) reprezintă o reţea independentă a regiunilor europene şi cea mai mare 

organizaţie de cooperare interregională din Europa lărgită,  fiind exponentul în acest sens al mai mult 

de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale, a cărei misiune este reprezentarea 

intereselor regiunilor europene, dezvoltarea şi corelarea politicilor şi a coeziunii regionale. 

 În anul 2018, județul Tulcea, prin vicepreședintele Dumitru Mergeani, a fost ales să reprezinte 

România pentru un nou mandat în cadrul Biroului Politic al Adunării Regiunilor Europene (ARE). 

Alegerile au avut loc în cadrul lucrărilor Adunării Generale a acestui prestigios organism european, 

desfășurate în perioada 23 - 24 mai, la Lillehammer, Norvegia.  

De-a lungul întregului an, reprezentanții Consiliului Județean Tulcea au participat la mai multe 

evenimente organizate de către Ansamblul Regiunilor Europene: 

-           În perioada   21- 23 martie, la Arad, a avut loc Adunarea Plenară de Primăvară; 

-  În perioada 3 - 7 septembrie, la Odessa, a avut loc Summit-ul Marea Neagră: 

-  Între 24 - 27 septembrie, la Novi Sad, în Serbia, s-a desfășurat Plenara de Toamnă; 

-  Între 21 - 22 noiembrie, la Nijmegen,  în Olanda, a avut loc Biroul Politic al ARE. 

 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”  

 

În ultimii ani, între România, Ucraina și Republica Moldova s-a dezvoltat o strânsă relație de 

cooperare la nivel descentralizat, atât în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos“ cât și prin acordurile de 

cooperare încheiate. Astfel, între Consiliul Regional Odessa și Consiliul Județean Tulcea, acordul de 

cooperare a fost încheiat în anul 2008. De asemenea, relația de cooperare cu orașul Izmail s-a conturat 

odată cu înființarea Euroregiunii Dunărea de Jos, în 1998, moment care a marcat începutul unor 

colaborări fructuoase în cadrul unor proiecte cu finanțare externă. Ulterior, în primăvara anului 2017, a 

fost a semnată Înțelegerea de Cooperare între Consiliul Județean Tulcea și Izmail.  

În baza acestor relații de cooperare, de-a lungul timpului au fost derulate mai multe proiecte 

comune, inclusiv în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova.  

În anul 2018 s-a continuat cooperarea în cadrul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos”, atât în cadrul comisiilor cât și prin evenimentele organizate.  

Astfel, în perioada 1-2 noiembrie 2018, s-au desfășurat la  Izmail ședințele de lucru ale Comisiilor 

de specialitate ale ACTEDJ și, ca urmare a invitației transmise, o delegație a Consiliului Județean 

Tulcea a efectuat o deplasare în vederea participării la lucrări.  

În perioada 22-24 noiembrie 2018, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu a 

participat, la Odessa, la ședința Adunării Generale a Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos“. Lucrările ședinței au fost găzduite de Consiliul Regional Odessa, 

instituție care deține în prezent președinția Asociației, prin președintele Anatolii Urbanskiy. La 

eveniment au mai participat președintele Consiliului Raional Cantemir, Andrei Ciobanu, președintele 

Consiliului Raional Reni, Oleg Zuev, primarul orașului Izmail, Andrii Abramchenko, vicepreședintele 

Consiliului Județean Galați, Gigel Istudor, vicepreședintele Consiliului Județean Brăila, Ionel Epureanu 

și vicepreședintele Consiliului Raional Cahul, Vlad Cășuneanu. 
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În cadrul Adunării Generale a Asociației, au fost aprobate Raportul de activitate pentru perioada 

2016-2018, bugetul pentru anul 2019, precum și planurile de activitate ale comisiilor din cadrul 

Asociației. De asemenea, s-a hotărât ca președinția Asociației de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea „Dunărea de Jos“ să fie preluată de Consiliul Raional Cahul, prin președintele Ion Groza. 

Totodată, la Odessa s-au aniversat și 20 de ani de cooperare în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. 

 

 

 

VII. LEGISLAȚIE 

În cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Tulcea a avut 16 iniţiative legislative, materializate în 

proiecte de acte normative, după cum urmează: 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente necesare continuităţii serviciului de transport public la nivelul municipiului 

Tulcea; 

2. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 184,000 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 3.270,00 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

înlăturarea efectelor inundaţiilor produse în judeţul Tulcea; 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 7.254,00 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea cu prioritate a sumei de 34.918 lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse (infrastructură) ca urmare a fenomenelor 

meteorologice şi a ploilor torenţiale manifestate pe raza judeţului Tulcea, localităţile Ostrov 

şi Turcoaia, în perioada 28-29 iunie 2018; 

6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 9.200,00 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

cheltuieli curente şi de capital, pentru judeţul Tulcea; 

7. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea cu prioritate a sumei de 13,600 mii lei din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse  în infrastructură ca urmare a fenomenelor 

meteorologice şi a ploilor torenţiale manifestate pe raza judeţului Tulcea, localitatea Ostrov, 

în perioada 28-29 iunie 2018; 

8. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei 2 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi 

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

completările ulterioare; 
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9. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 509,51 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Tulcea; 

10. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 1.179.528 lei (fara TVA) din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Şcolii Gimnaziale Dorobanţu, 

amplasată în localitatea Dorobanţu, judeţul Tulcea, grav afectată de incendiul produs pe data 

de 05.08.2018; 

11. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei 2 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi 

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

completările ulterioare; 

12. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 

nr.1516/2008 privind aprobarea Regulamentului - cadru de urbanism pentru Rezervația 

Biosferei Delta Dunării; 

13. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei 4 la Hotărârea 

Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi 

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

completările ulterioare; 

14. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea; 

15. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea  Anexei nr.1 la 

Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, 

precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 5910,00 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea . 
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 Anexa nr.1 

 
ORGANIGRAMA

ROMÂNIA aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA       

TOTAL Funcţii Pub. Pers.contr. Demnitari
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   şi  Managementul Proiectelor Amenajarea Teritoriului Finanţe şi  Administrativ   mijloace de  transport
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                                                                                                                              Anexa nr.2 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA                

 

Elaborat: 

Responsabil de aplicarea Legii 544/2001 -    GINA IORDAN 

Şef Serviciu Administrație Publică Locală: LUCIANA  CUCERENCU 
 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 

 

          Subsemnata, IORDAN GINA , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 

aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică 

a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2018: 
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I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes 

public? 

   Suficiente 

  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes 

public sunt: 

   Suficiente 

   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 

din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

   Pe pagina de internet 

  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României  

 În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA 

 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

   Da 

   Nu 

 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?  

a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale 

prevăzute de lege? 

     Da 

    Nu 

   

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

    Da 

   Nu 

 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai 

mare de seturi de date în format deschis?  
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Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 

Elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri.  

 

B. Informaţii furnizate la cerere 

 

1.Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 

pe suport 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

51 10 41 7 44 0 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           27 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       2 

c) Acte normative, reglementări 14 

d) Activitatea liderilor instituţiei  2 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: copii după corespondența electronică purtată între 

Consiliul Județean Tulcea și o asociație, chestionar - studiu de caz, planul de acțiuni al 

programului de guvernare, informații legate de persoane cu dezabilități și posturile 

vacanţe din instituție. 

 

5 

 
2. Număr total de       

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de 

comunicare 

Departajare pe domenii de 

interes 

Redirecționate  

către alte 

instituții în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E 

 

F G 

 

H I J K L 

51 1 46 4 - 49 2 - 27 2 14 2 1 5 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 

    D - Comunicare electronică 

    E - Comunicare în format hârtie 

    F - Comunicare verbală 

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 

    I - Acte normative, reglementări 

    J - Activitatea liderilor instituţiei 

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    L - Altele  

 
3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul 

legal: 

    - Nu este cazul. 
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4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    - Nu a fost cazul.  
5.Numărul 

total de 

solicitări 

respinse 

 

Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte 

motive (cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc) 

A B C D Altele (se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 
  

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea 

numelor documentelor/informaţiilor solicitate):  

    - Nu a fost cazul.  
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   

    - Nu a fost cazul.  

6.1.Numărul de reclamații  

administrative la adresa instiuției 

 publice în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa 

instituției în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 

 favorabil 

Respins 

 

În curs de 

soluționare 

 

Total 

 

Soluționate    

- - - - - - - - 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 

7.1. Costuri 

Costuri totale 

de funcționare a 

compartimentului 

Sume încasate  

din serviciul de  

copiere 

Contravaloarea 

serviciului de 

copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care stă la 

baza stabilirii contravalori 

serviciului de copiere 

sunt incluse  în 

costurile de funcționare 

a instituției, nefiind 

înregistrate distinct 

17,90 lei 0,30 lei/pag.  

format A4 

0,50 lei/pag. 

 format A3 

H.C.J. nr. 205 / 29/ 12/ 2017, 

privind stabilirea taxelor și tarifelor 

reprezentând venituri proprii ale 

județului Tulcea, instituțiilor 

publice subordonate CJ Tulcea și 

ale RA Aeroportul Delta Dunării 

Tulcea, cu completările ulterioare 

Tulcea 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi 

de date de interes public ? 

 Da 

 Nu 

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public: 
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c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de 

interes public: 

Colaborare susținută a Serviciului Administrație Publică Locală și a responsabilului de aplicarea 

Legii 544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în 

vederea furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, 

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                   Anexa nr.3 

 

RAPORT ANUAL 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 

 

 

INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

2018 

A1 8 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 

anunţate în mod public 
A2 9 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 9 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 9 

       c.   prin mass-media  A2_3 9 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 

informaţii referitoare la proiecte de acte normative 
A3 - 

Din care, solicitate de: 

     a. persoane fizice A3_1   - 

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal 

constituite 
A3_2   - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care 

au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 

referitoare la proiectul de act normativ 

A4 - 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi 

altor asociaţii legal constituite 
A5 - 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 

societatea civilă care au fost desemnate 
A6 1 

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 - 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele 

de acte normative 
A8 - 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor 

legal constituite 
A9 - 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 

anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a 
A10 - 

Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și 

completările ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 544/2001.                   
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acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii 

nr. 52/2003, conform art. 5) 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţiile publice) 
B1 19 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  B2_1 19 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 19 

               c. mass-media B2_3 19 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat 

efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                
B3 500 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa 

mass-media 
B4 19 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 

exprimate în cadrul şedinţelor publice 
B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile 

luate 
B6 - 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 

               a. informaţii exceptate B7_1 - 

               b. vot secret B7_2 - 

               c.alte motive (care ?) B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor 

publice 
B8 19 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice B9 19 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în anul 2018 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 

decizională intentate administraţiei publice: 

               a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

               c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 
         Glosar de termeni: 

 

 Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală  
 Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică 

 Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, 

precum şi rezultatul dezbaterilor 
 Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare 

 Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la 

orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative  

 Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată 
 

 

 

 

 

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  


