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HOTĂRÂREA NR. 121    

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2017 

 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei  „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și 

Turda - Sarichioi ” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 august 2017,  legal 

constituită; 

Văzând Nota de Fundamentare nr. 10.043/17.08.2017, a Domnului Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, George LUCHICI, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 11/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe 

traseul Niculițel si Turda - Sarichioi” şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe 

şi Managementul Proiectelor, înregistrat cu nr. 10.044/17.08.2017; 

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

În baza dispozițiilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

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

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

văzând pct. 2.7.3 din Anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene nr. 2521/23.03.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ITI/1 - Axa prioritara 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1. – Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la Infrastructura TEN-T, inclusive 

a nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării; 

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. Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2017 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel si Turda - Sarichioi”,  se completează după 

cum urmează: 

- La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

 ,,La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul ,,Modernizare infrastructură 

de transport regional pe traseul Niculițel si Turda - Sarichioi” finanțat prin POR 2014-2020, apel 

dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, întregul traseu va fi funcțional, în 

stare bună, în integralitatea sa, inclusiv tronsonul de drum județean DJ 229, Valea Teilor – Nicolae 

Bălcescu, modernizat prin proiectul ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul 

Valea Teilor – Nicolae Bălcescu’’, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”. 

Art. 2.  - 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 Judeţean Tulcea din data de 21 

august 2017, după cum urmează:  22 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

          PREŞEDINTE,                                  Contrasemnează, 

      Horia TEODORESCU                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 122 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

 a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a președintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

Horia Teodorescu, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana, înregistrată sub nr. 10110/18.08.2017 

şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 

10111/18.08.2017; 

Văzând demisia doamnei Marinescu Liliana din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 9659/07.08.2017 şi având în vedere Referatul constatator nr. 

10109/18.08.2017;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. 3), art.10 și art. 12, alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 

91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se ia act de demisia din calitatea de consilier județean a doamnei Marinescu Liliana, 

aleasă pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2 Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana și se declară vacant locul acesteia. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Marinescu Liliana şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 123  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016  

pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

Horia Teodorescu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru 
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alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, 

înregistrată sub nr. 10112/18.08.2017, Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică 

Locală, înregistrat sub nr. 10113/18.08.2017, demisia din funcția de consilier județean a doamnei 

Marinescu Liliana, înregistrată sub nr. 9659/07.08.2017 și Hotărârea nr. 122/31.08.2017 privind 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 

al doamnei Marinescu Liliana;  

Vazând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 90 raportate la art. 31 alin. (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 modifică Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, prin 

alegerea doamnei Isacov Mirela – Liuba, consilier județean din partea Partidului Social Democrat, în 

calitate de membru în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, pe durata mandatului obținut 

ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, în locul doamnei Marinescu Liliana.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, membrilor comisiei de validare și va asigura aducerea la 

cunoștință publică, în condițiile legii. 

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

2017, după cum urmează:  29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                PREŞEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                      Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 124 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Radu Ciprian - Daniel 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită;  

Având în vedere Nota de fundamentare a președintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

Horia Teodorescu, privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Radu Ciprian - 

Daniel înregistrată sub nr. 10114/18.08.2017, Raportul  de specialitate al Serviciului Administrație 

Publică Locală înregistrat sub nr. 10115/18.08.2017, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

122/31.08.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana şi adresa Partidului Social Democrat nr. 

79/08.08.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 9690/08.08.2017; 

 Văzând raportul comisiei de validare din care rezultă că domnul Radu Ciprian - Daniel, aflat pe 

lista Partidului Social Democrat, îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de 

consilier judeţean; 

 În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
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215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali și ale art. 90, raportat la art. 31 alin. 3-5, ale art. 31^1 și 32 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art. 6, 

alin. (2), (3) și art. 7 din Legea nr. 393/2004; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Radu Ciprian-Daniel, supleant 

pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, membru 

al Partidului Social Democrat.  

Art. 2 Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu domnul Radu Ciprian - 

Daniel.  

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 

în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

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

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, domnului Radu Ciprian-Daniel şi Partidului Social Democrat-

Organizația Județeană Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                   Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR.  125 

privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare a preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

Horia Teodorescu, privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului înregistrată sub nr. 

10116/18.08.2017 şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală, înregistrat 

sub nr. 10117/18.08.2017; 

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 6/7/2016 pentru constituirea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

Văzând prevederile art. 98 raportate la art. 54 alin.1) şi 2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 124/31.08.2017 privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Radu Ciprian - Daniel;  

 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: 
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 Art. 1 Se modifică şi se completează Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului cu domnul consilier județean Radu 

Ciprian-Daniel, în locul doamnei Marinescu Liliana.  

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

Instituției Prefectului –Județul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe și Administrativ, 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice şi domnului Radu Ciprian-

Daniel.  

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                PREŞEDINTE,                Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 126 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri  

şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10439/ 25 august 2017 a domnului preşedinte, Horia 

TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 10440/ 25 august 2017 al Direcţiei Economice 

Buget Finanţe şi Administrativ și al Direcției Investiții, Fonduri Europene și Managementul 

Proiectelor; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017, ale  art. 

19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 36 alin. (1) din Legea 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; 

 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 rectificarea bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2017, la 

venituri de la suma de 193.774,00 mii lei la suma de 193.782,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

248.636,00 mii lei la suma de 248.644 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 

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

cheltuieli conform anexei nr. 2.   

 (2) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 2.500 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 2.500 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 2017 

pentru cele două secțiuni. 
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(3) Se aproba finanțarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 54.862,0 mii lei din excedentul 

anilor precedenți. 

Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare  din alocaţii bugetare, pe anul 2017 

şi a creditelor de angajament pe anii 2018 - 2020, conform anexelor nr. 3 şi 3a şi lista lucrărilor de 

reparaţii curente şi capitale la drumuri judeţene, rectificată pe anul 2017, conform anexei nr. 4. 

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

 Art. 4 – 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 31 august 

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”.  

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 127 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 august 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10441/ 25 august 2017 a domnului preşedinte,  

Horia TEODORESCU privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017 şi Raportul de specilitate nr. 

10442/26647/ 25 august 2017 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind  bugetul de stat pe anul 2017; 

 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din alocații bugetare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2017, la venituri de la 

suma de 64.335  mii lei la suma de 66.511 mii lei şi la cheltuieli de la  suma de 64.335 mii lei la suma 

de 66.511 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 1.a.  

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

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 august 

2017, după cum urmează:  29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                PREŞEDINTE,                            Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

              Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR.  128 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10468/28.08.2017 a domnului preşedinte,  Horia 

Teodorescu privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul 

„Delta Dunării” Tulcea pe anul 2017 şi Raportul de specialitate nr. 10469/2527/28.08.2017 al Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile  art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2017; 

 

           Tinand cont de prevederile art. 2 si art. 7 din  Ordonanța de Urgență nr. 61/ 2011, pentru 

reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Conform Ordonanţei 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 şi O.M.F. nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 

 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 în structură a bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2017, conform anexelor nr. 1 și 2, 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, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

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

 

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

2017, după cum urmează:  28 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 129 

privind înființarea și aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea  

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

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

Teodorescu și a secretarului județului Tulcea, domnul Marius Cristi Mihai, privind înființarea și 

aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, înregistrată sub nr. 

10347/24.08.2017 și Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală înregistrat sub 

nr. 10348/24.08.2017;  

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

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

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

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

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

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

  

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1. - Se înființează Comisia pentru Protecția Copilului Tulcea, ca organ de specialitate, fără 

personalitate juridică, al Consiliului Județean Tulcea, cu activitate decizională în materia protecției și 

promovării drepturilor copilului. 

Art. 2 - Se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, după cum urmează: 

Președinte: Mihai Marius Cristi, secretarul județului Tulcea; 

Vicepreședinte: Marinov Gabriel Teodosie, director general al Direcţiei Generale de                  

Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului  Tulcea; 

Membri :  

- Dr. Anghel Rodica, medic primar pediatrie, desemnat de Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Tulcea; 

- Bumbac Carmen Gabriela, profesor psihopedagog, desemnat de Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea; 

- Mihalcea Aurica - reprezentant desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Tulcea; 
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- Popa Gabriela – reprezentant Asociația „Mâini Întinse” Tulcea; 

- Șolcă Petru – reprezentant Asociația Umanitară „Noroc” Tulcea. 

Membri supleanți: 

- Dr. Ampleev Evdochia, medic primar neuropsihiatrie infantilă, desemnat de Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Tulcea; 

- Isofache Liliana Mirela, psihopedagog, desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea; 

- Tabără Liliana - reprezentant desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Tulcea; 

- Popa Adrian – reprezentant Asociația „Mâini Întinse” Tulcea; 

- Oancea (Dincă) Anca-Teodora – reprezentant Asociația Umanitară „Noroc” Tulcea. 

 

Art. 3 Mandatul membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea este de cinci ani, cu 

posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului 

Județean Tulcea nr. 77/30.11.2004, nr. 80/09.08.2005, nr. 156/22.12.2006, nr. 12/26.01.2007, nr. 94/  

27.07.2007, nr. 44_6/28.09.2012, nr. 60_6/26.10.2012, nr. 2/31.01.2013 și nr. 63/27.05.2016. 

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

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

Tulcea, membrilor Comisiei, Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea, Inspectoratului Școlar 

Județean Tulcea, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea,  Asociației „Mâini Întinse” 

Tulcea  și Asociației Umanitară „Noroc” Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                 PREȘEDINTE,               Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU             SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                     Marius Cristi MIHAI 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 130    

privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale 

 „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  

nr. 9/30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare a domnului președinte Teodorescu Horia privind modificarea  

statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare,  

înregistrată cu nr. 10180 din 22.08.2017 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţa Funcţii Publice înregistrat cu nr. 10181 din 22.08.2017; 

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

              În conformitate cu prevederile art. 91 alin .(2) lit. c) 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, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale 

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

modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

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

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

şi Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în vederea ducerii la îndeplinire. 

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         Marius Cristi MIHAI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 131 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  

ale Regiei  Autonome Aeroportul „ Delta Dunării” Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

  Văzând Nota de Fundamentare a domnului preşedinte Horia Teodorescu privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, 

înregistrată cu nr. 10374/24.08.2017 şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, 

Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 10375/24.08.2017; 

         Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

          Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 80/2015 pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. 

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

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

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

Evidență Funcții Publice.  

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

august 2017, după cum urmează:  27 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                           Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  132 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale către  S.C. MIH – DOR SPECIAL CAR SRL Greci  

şi S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 10107/18.08.2017, a d-lui vicepreşedinte George LUCHICI şi 

Raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, 

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 10108/18.08.2017, prin care se propune atribuirea 

unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. MIH – DOR SPECIAL CAR SRL Greci şi S.C. VALMAR  AUTOTRANS SRL 

Tulcea; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.1, lit. (p) şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007  al  Ministerului  Internelor  şi  Reformei Administrative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

            - 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 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 atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MIH – DOR SPECIAL CAR SRL Greci, judeţul 

Tulcea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea, conform 

Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Județeană de Autorizare  Transport  Public, 

Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea, S.C. MIH – DOR SPECIAL CAR SRL Greci şi S.C. 

VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea. 

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

2017, după cum urmează:  23 voturi „pentru”, 2 „abţineri”, 3 voturi „împotrivă”. 

 

 

                PREŞEDINTE,                     Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  133  

privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile 

transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017 şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10331/24.08.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu,  prin care se propune înscrierea în inventarul bunurilor din 

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

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

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

completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi 

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

Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 10332/24.08.2017; 

Văzând prevederile Legii nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii 

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

concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în 

domeniul public al judeţului Tulcea; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

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

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea unor noi poziţii cu nr. 332-335, 

conform datelor cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Domeniului Public. 

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  134  

privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil 

transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 10333/24.08.2017 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, prin care se propune înscrierea în inventarul bunurilor din 

domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin 

Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, 

Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat sub nr. 10334/24.08.2017; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 privind privind înscrierea în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului 

de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al 

judeţului Tulcea; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) şi (3) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a 

unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017, 

având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea unei noi poziţii cu nr. 336, conform 

datelor cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Domeniului Public. 

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR.  135  

privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor 

de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a exercita atribuțiile, drepturile și obligațiile care 

rezultă din calitatea de  autoritate publică tutelară, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 10540/28.08.2017, a d-lui președinte Horia TEODORESCU 

prin care se propune  mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a exercita atribuțiile, drepturile și 

obligațiile care rezultă din calitatea de autoritate publică tutelară, conform prevederilor art. 27 alin. (3) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și 

Administrativ și Compartimentului Guvernanță Corporativă nr. 10541/28.08.2017; 

Ținând cont de solicitarea nr. 71/10167/21.08.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 10 alin.(5) și art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - 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 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 mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a exercita atribuțiile, drepturile și 

obligațiile care rezultă din calitatea de autoritate publică tutelară, conform prevederilor art. 27 alin. (3) 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dezvoltarea 

Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, Direcției Economice Buget Finanțe și 

Administrativ și Compartimentului Guvernanță Corporativă. 

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

2017, după cum urmează:  30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 
                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  


