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HOTĂRÂREA NR. 98 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea de 

către domnul Sorin Horobeț 

     

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05 iulie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10013 din 03 iulie 2019 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice nr. 10014 din 03 iulie 2019 

cu privire la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

de către domnul Sorin Horobeț; 

  Văzând Hotărârea Guvernului nr. 438/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin 

detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Marinov 

Gabriel-Teodosie; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile: 

- art. 91, alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e)  și art. 104, alin.(1), lit. b) și alin. (3), lit. c) din Legea nr. 

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

 - art. 87 alin. (2), lit. e) și art. 92, alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 30 și art. 2 al pct. B Reglementări specifice funcţionarilor publici, Capitolul I din Anexa VIII din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 49/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru 

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

Județean Tulcea; 

- art. 3, alin. (1), lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei pentru protecţia copilului;  

- art. 12 și art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal și art. 37 și art. 47 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 139/2018; 

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 Exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Sorin Horobeț, 

în funcţia publică de conducere temporar vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, începând cu data prezentei hotărâri și până la expirarea perioadei 

de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, în funcţia publică de subprefect al 

judeţului Tulcea a domnului Marinov Gabriel-Teodosie. 
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Art.2 Pentru activitatea pe care o va desfăşura cu caracter temporar în funcţia publică de 

conducere temporar vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea, domnul Sorin Horobeț va fi salarizat cu un salariu de bază lunar brut de 13416 lei. 

Art.3 Pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director 

general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, domnul Sorin Horobeț, 

îndeplinește calitatea de vicepreședinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului  Tulcea și calitatea de 

membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.   

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

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea și domnului Sorin Horobeț.        

     Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 5 

iulie 2019, după cum urmează: 20 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 20 

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,              Contrasemnează, 

             Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 21/2019 pentru aprobarea 

documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” 

 

       Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

       Văzând Referatul de aprobare nr. 11416/30.07.2019 al vicepreședintelui Consiliului Județean 

Tulcea, domnul Petre Badea şi Raportul de specialitate nr. 11433/30.07.2019 al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, al Direcției Economice Buget Finante și Administrativ şi 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public;    

  Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

        Având în vedere: 

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

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., 

a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea  

realizării obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, 

judeţul Tulcea”; 

            - prevederile art.1 alin. (2), lit. a), art. 2 alin. (1), lit. a), art. 4 alin. (2) şi art. 6 din Anexa nr. 3 la 

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

şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

            -  prevederile  art. 173 alin. (1) lit. b), d), şi f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. e) şi f) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

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

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

  Art. 1 - Se aprobă completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

21/2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru 
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obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul 

Tulcea” cu două noi alineate, alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:  

„(2) Se aprobă cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea a cheltuielilor 

pentru lucrări şi servicii neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii “Construire Sală 

Polivalentă – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” cu suma de 5.093,625 mii lei, 

inclusiv TVA 19%, din care C+M în sumă de 4.542,884 mii lei, inclusiv TVA 19%”. 

„(3) Din suma alocată de la bugetul Judeţului Tulcea se vor finanţa cheltuielile pentru 

amenajarea terenului – demolare sală, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor, cheltuieli pentru 

proiectare şi asistenţă tehnică – proiect demolare sală existentă, cotele aferente datorate Inspectoratului 

de Stat în Construcţii şi Casei Sociale a Constructorilor, precum şi cheltuielile aferente execuţiei efective 

a lucrărilor pentru asigurarea şi racordarea la utilităţile aferente obiectivului de investiţii: energie 

electrică, apă, canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat şi salubritate.” 

         Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 21/2019 pentru 

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

„Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea” rămân 

nemodificate. 

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

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

Proiectelor,  Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ şi Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 26 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 100  

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea  

și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la 

trimestrul II 2019  

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10812/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10860/18.07.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare şi cu prevederile art. 173 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit.  a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al Judeţului Tulcea, pe trimestrul II 2019, 

cu veniturile realizate în sumă de 113.341,63 mii lei şi cu cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă 

de 86.278,54 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din 

venituri proprii pe trimestrul II 2019, cu veniturile realizate în sumă de 102.945,54 mii lei şi cu 

cheltuieli reprezentând plăţi efectuate în sumă de 73.145,08 mii lei, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă Contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din 

bugetul local pe trimestrul II 2019 , cu veniturile realizate în sumă de 5.124,78 mii lei şi cu cheltuieli 

reprezentând plăţi efectuate în sumă de 4.257,58 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 101 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10813/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10861/18.07.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și al Directiei Investitii Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

Codul administrativ; 

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

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

de la suma 364.858,00 mii lei la suma de 370.060,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma 433.146,00 mii 

lei la suma de 438.348,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de funcţionare si secţiunea 

de dezvoltare conform anexelor nr. 1a și nr. 1b, bugetul detaliat pe capitole de cheltuieli conform 

anexei nr. 2.   

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

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

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

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

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

pentru cele două secțiuni. 

(3) Se aproba 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. 
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 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, rectificată 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 rectificată pe anul 2019, conform anexei 

nr. 4. 

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

rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 5. 

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

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

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

Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 102 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10814/18.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10862/18.07.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 1140/18.07.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

Codul administrativ; 

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

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

Bart” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 2.850 mii lei la suma de 2.930 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 2.850 mii lei la suma de 2.930 mii lei  conform anexelor nr. 1, 1a și 1b care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 103    

privind aprobarea proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de 

proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10816/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ înregistrat cu nr. 

10863/18.07.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând prevederile Ghidului solicitantului în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativa 2014 - 2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;  

 În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

administrativ,  

h o t ă r ă ș t e : 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de 

proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014 - 2020, 

Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 

2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și 

implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea”, în cuantum de 3.186.716,19 lei (inclusiv TVA). 

  Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ- Teritoriale Județul 

Tulcea, respectiv 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 63.734,33 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea 

de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”. 

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

„Soluții administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate 

în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”, 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. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 104 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate (obiectiv mixt) și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții   

„Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea” 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinara din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Vazând Referatul de aprobare nr. 10901/19.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10916/19.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate (obiectiv mixt) și indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea”, 

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

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

Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investitii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor şi 

Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marius Cristi MIHAI                 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 105    

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate (obiectiv mixt) si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii  „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea” 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Vâzând Referatul de aprobare nr. 10902/19.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10918/19.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și 

Managementul Proiectelor și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ;  
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din Legea finantelor publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e : 

           Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate (obiectiv mixt) și indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea”, conform anexelor nr. 1 și 2, 

la prezenta hotărâre. 

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

Institutiei Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI        

 

 

HOTĂRÂREA NR. 106  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 140/2018 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- economici pentru 

obiectivul de investiții 

 „Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea” 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 10903/19.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10919/19.07.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe și 

Managementul  Proiectelor și al Direcției  Economice Buget Finanțe și Administrativ;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3), lit. f) și alin. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și art. 44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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

140/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea”, conform anexei, la prezenta hotărâre. 
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           Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie prezenta hotărâre  

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finante și Administrativ. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI      

             

 

 

HOTĂRÂREA NR. 107 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10742/17.07.2019 al președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10797/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

        În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G.  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ şi ale art. 15, lit. b) și c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

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

completările ulterioare;  

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

administrativ,   

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă, începând cu 01 august 2019, modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și Compartimentului Sănătate din Direcţia Economică 

Buget Finanţe și Administrativ. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI     
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HOTĂRÂREA NR. 108 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale  

Bibliotecii Județene „Panait Cerna”  Tulcea  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019,  legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10743/17.07.2019 al președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10798/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

            În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 44, alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

administrativ,   

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, 

conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

            Art. 2 (1) Organigrama și statul de funcții aprobate conform art. 1 vor intra în vigoare la data de 

01 septembrie 2019. 

 (2) Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

8/30.01.2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Panait 

Cerna”  Tulcea, cu modificările  și completările ulterioare. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și Serviciului 

Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI     

 

 

HOTĂRÂREA NR. 109    

privind modificarea statului de funcții al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, 

cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 10744/17.07.2019 al președintelui Consiliului 

Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 10799/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice; 

       Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ;  

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

administrataiv, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă, începând cu 01 august 2019, modificarea statului de funcții al Institutului de 

Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 9/30.01.2015, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Prefectului - Județul Tulcea, Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și 

Serviciului  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice. 

    
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 110 

privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 

290 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10831/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10866/18.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune 

emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 290 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Poarta Deltei S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 5288/08.04.2019, prin care se solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului 

Județean Tulcea în vederea realizării procedurii introducerii în circuitul agricol a terenului piscicol în 

suprafață de 290 ha, obiect al  contractului de concesiune nr. 229/28.10.2009, situat în Amenajarea 

piscicolă Iazurile 3;   

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa 

la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 

privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și 

ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

administrativ, 
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h o t ă r ă ş t e: 

            Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 290 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Iazurile 3, 

identificat cu nr. cadastral 30292 și cartea funciară nr. 30292/Valea Nucarilor. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către 

concesionar a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă 

Juridică, beneficiarului S.C. Poarta Deltei S.R.L., Consiliului Local al Comunei Valea Nucarilor și 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea.                                                                                                 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 111 

privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 

1344 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Stipoc 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10830/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10865/18.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune 

emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 1344 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Stipoc; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Ira Invest S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean 

Tulcea sub nr. 10430/10.07.2019, prin care se solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean 

Tulcea în vederea realizării procedurii introducerii în circuitul agricol a terenului piscicol în suprafață 

de 1344 ha, obiect al contractului de concesiune nr. 30/18.03.2002, situat în Amenajarea piscicolă 

Stipoc;   

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa 

la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 

privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și 

ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

administrativ, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

            Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 1344 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Stipoc, identificat 

cu nr. cadastral 96 și cartea funciară nr. 30279/Pardina. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către 

concesionar a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă 

Juridică, beneficiarului S.C. Ira Invest S.R.L., Consiliului Local al Comunei Pardina și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI   

  

 

HOTĂRÂREA NR. 112 

privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 

2423,55 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Rusca 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10829/18.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10864/18.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune 

emiterea acordului pentru  introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 2423,55 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresele concesionarilor:  

- S.C. Proiect Construct S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10472/11.07.2019; 

- S.C. Promex S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10473/11.07.2019; 

- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10474/11.07.2019; 

- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10475/11.07.2019; 

- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr. 10476/11.07.2019; 

- S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. nr.10477/11.07.2019; 

- S.C. Pasaj Comalim S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10478/11.07.2019; 

- S.C. Pasaj Comalim S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10479/11.07.2019; 

- S.C. Constant Prod  S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 10623/15.07.2019; 

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa 

la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 
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privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și 

ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

Administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

            Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață totală de 

152 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, 

identificat cu nr. cadastral 30155, cartea funciară nr. 30155/Maliuc și respectiv nr. cadastral 30158, 

cartea funciară nr. 30158/Maliuc. 

Art. 2. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 402 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30160 și cartea funciară nr. 30160/Maliuc. 

Art. 3. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 305 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30166 și cartea funciară nr. 30166/Maliuc. 

Art. 4. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 434 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30183 și cartea funciară nr. 30183/Maliuc. 

Art. 5. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 257 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30188 și cartea funciară nr. 30188/Maliuc. 

Art. 6. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 233 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30187 și cartea funciară nr. 30187/Maliuc. 

Art. 7. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 64,55 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30475 și cartea funciară nr. 30475/Maliuc. 

Art. 8. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 160 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 30472 și cartea funciară nr. 30472/Maliuc. 

Art. 9. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață totală de 

416 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, 

identificat cu nr. cadastral 30151, cartea funciară nr. 30151/Maliuc și respectiv nr. cadastral 30260, 

cartea funciară nr. 30260/Nufăru. 

Art. 10. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către 

concesionari a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

386/2017. 

Art.11. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă 

Juridică, beneficiarilor S.C. Proiect Construct S.R.L., S.C. Promex S.R.L., S.C. Piscicola Tulcea S.A., 

S.C. Pasaj Comalim S.R.L., S.C. Constant Prod S.R.L., Consiliului Local al Comunei Maliuc, 

Consiliului Local al Comunei Nufăru și Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                           Marius Cristi MIHAI    



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 7/2019                                          

 

17 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 113 

privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 77 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, 

 situat în Amenajarea piscicolă Rusca 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10950/22.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 10960/22.07.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică, prin care se propune 

emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 77 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Gita Group S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean 

Tulcea sub nr. 10438/10.07.2019;   

 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d), art 10 lit. b) și art.12 din Anexa 

la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 386/2017 pentru aprobarea Procedurii 

privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor și 

ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se emite acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafață de 77 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Rusca, identificat 

cu nr. cadastral 35526 și cartea funciară nr. 35526/Nufăru. 

Art. 2. Prezenta hotărâre s-a emis în temeiul art. 93 alin. (8) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea parcurgerii de către 

concesionar a procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

386/2017. 

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă 

Juridică, beneficiarului S.C. Gita Group S.R.L., Consiliului Local al Comunei Nufăru și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

  Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

 

       PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 114    

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 71/ 31.05.2019  

privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la  

 „Programul  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2019,  

cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2019, legal  

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11050/23.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 

11054/23.07.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Secției Muncitori Auto 

și Navală; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 661/2017 pentru aprobarea  

Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017- 2019, cu 

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

Codul administrativ; 

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

administrativ,       

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind  participarea 

Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto  

naţional”  pe  anul  2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ,  Secției Muncitori Auto și Navală și Instituției Prefectului - 

Județul Tulcea.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 iulie 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


