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HOTĂRÂREA NR. 115 

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 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12620/22.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12630/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și al Direcției Investiții Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului 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 bugetului propriu al Județului Tulcea, pe anul 2019, la 

venituri de la suma de 370.060,00 mii lei la suma de 374.029,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

438.348,00 mii lei la suma de 442.317,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secțiunea de 

funcţionare și 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 aprobă finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 17.797,0 mii lei și finanțarea 

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

 Art. 2 – Se aprobă lista cheltuielilor de capital cu finanţare din alocaţii bugetare, 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 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                          Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 116 

privind aprobarea rectificării și modificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituții 

publice de cultura din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12618/22.08.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judetean Tulcea  şi Raportul de specialitate nr. 12632/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ,  nr. 1874/23.08.2019 al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și nr. 

5905/23.082019 al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 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 Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 2.270 mii lei la suma de 2.330  mii lei 

şi la cheltuieli de la suma de 2.270 mii lei, la suma de 2.330 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1a care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea pe anul 2019, la venituri suma de 8.300 mii lei și cheltuieli 

suma de 8.300 mii lei, conform anexelor nr. 2, 2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Direcţiei 

Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea și Institutului de 

Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 117 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12668/23.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12686/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 2050/23.08.2019 al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

Codul administrativ; 

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

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

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

completările ulterioare; 

          În temeiul art. 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 și cheltuieli al Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe total an 2019, la venituri de la suma de 54.888 mii lei la suma 

de 55.503 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 54.888  mii lei la suma de 55.503 mii lei, conform 

anexelor nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3,  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,               Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI,                                         

                                                                                                         Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 118 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12667/23.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12685/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 3086/23.08.2019 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

Codul administrativ; 

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

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

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

completările ulterioare; 

           În temeiul art. 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 aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome 

„Administraţia Zonei Libere” Sulina pe total an 2019, la venituri de la suma de 3.958 mii lei la suma 

de 4.108 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 3.935  mii lei la suma de 4.085 mii lei, conform anexelor 

nr. 1 și 2 și Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la R.A. „Administraţia Zonei Libere” 

Sulina, rectificat pe anul 2019 conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Sulina. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 119 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12619/22.08.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12633/23.08.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 17384/22.08.2019 al Spitalului Județean de Urgență 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 Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea pe anul 2019 la venituri de la suma de 166.183 mii lei la suma de 166.184 mii lei şi la 

cheltuieli de la suma de 191.892 mii lei la suma de 191.893 mii lei, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

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

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

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

      PREŞEDINTE,                                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,    

                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 120 

privind aprobarea fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program normal 

de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar 

și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2019 - 2020, precum și a 

măsurilor educative aferente 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 12609/22.08.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea și 

Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ nr. 12631/23.08.2019 

prin care se propune aprobarea fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program 

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar 

și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2019 - 2020, precum și a măsurilor 

educative aferente;  

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 

pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin. (2), art. 4 și art. 18, alin. (3) lit. a) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017– 2023, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) și f) și alin (5), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182, alin.(1) şi 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 fructele ce pot fi distribuite în anul școlar 2019 – 2020, în vederea 

implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023, precum și măsurile 

educative aferente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, Direcției Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, Direcției de Sănătate Publică Tulcea, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Tulcea, 

Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, Unitatea Fitosanitară Tulcea și Direcției Economice, 

Buget Finanțe și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și va 

asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, 

www.cjtulcea.ro. 
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 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 121 

privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 

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

domeniul sănătăţii, etapa VII 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 12348/19.08.2019 şi Raportul de specialitate nr. 12385/19.08.2019 al 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public privind aprobarea listei solicitanţilor 

care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei 

de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 124/12.07.2018 privind aprobarea criteriilor, a 

structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii; 

- Procesul verbal nr. 11701/02.08.2019 şi Procesul verbal nr. 12238/13.08.2019 încheiate de 

comisia constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 

pentru constituirea Comisiei sociale pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate 

închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În temeiul art. 182, alin. (1) şi 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 lista solicitanţilor care au acces la locuinţele construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru 
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tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate 

închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi cele cu privire la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 1 şi art. 2.  

 (2) Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. 

Art. 4 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

sănătăţii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 

declaraţie pe propria răspundere. 

Art. 5 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei 

Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI      

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 122   

privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității 

Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare 

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

votului pentru ajustarea prețului la apă potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare, 

practicate de către operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

Văzând referatul de aprobare al domnului vicepreședinte Dumitru Mergeani nr. 

12345/19.08.2019 şi Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și  Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Guvernanță Corporativă nr. 

12387/19.08.2019 prin care se propune acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, 

reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației 

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

a vota ajustarea prețului la apă potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare, practicate de către 

operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere: 

- adresa nr. 31/05.08.2019 a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de 

Apă și Canalizare din Județul Tulcea” înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 

11777/05.08.2019;  

- avizul nr. 709.248/17.07.2019 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii 

Comunitare de Utilități Publice; 
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- adresa operatorului S.C. Aquaserv S.A. Tulcea nr. 1737/31.07.2019; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și f) si alin. (5) lit. m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 16 alin. (3) lit. d) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea 

Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”; 

- art. 16 alin. (3) lit. d)  și art. 21 alin. (1) din Anexa nr. 4 la H.G nr. 855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice, 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 acordă mandat special domnului Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean 

Tulcea, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea 

Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din 

Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru ajustarea prețului la apă potabilă și a tarifului 

pentru canalizare-epurare, practicate de către operatorul regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, în 

conformitate cu cele prevăzute în avizul nr.709.248/17.07.2019 al Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice. 

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

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor 

de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și Compartimentului Guvernanță Corporativă. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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

consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI    

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 123  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11825/06.08.2019, al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate a Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 

11910/06.08.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7 din 29.07.2016 

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 376/2019 privind aplicarea mobilității pentru domnul Bangu 

Corvin-Laurențiu din funcția de subprefect al județului Tulcea, în funcția publică de inspector 

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

detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către domnul Marinov 

Gabriel-Teodosie;  

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

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 și art.9 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 

H.G. nr.787/2002 precum și ale art. 191, 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 validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea 

domnul Marinov Gabriel-Teodosie, subprefect al județului Tulcea, în locul domnului Bangu Corvin-

Laurențiu. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică în mod corespunzător. 

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

Prefectului - Județului Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea și domnului 

Marinov Gabriel-Teodosie.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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. 124 

privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 105 ha, 

din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Maliuc, 

comuna Maliuc, județul Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12111/12.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12164/12.08.2019 al Compartimentului Gestionarea şi 

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

avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 105 ha, din perimetrul 

Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Maliuc, comuna Maliuc, județul 

Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Ţinând cont de solicitarea beneficiarului S.C. Eurodelta Danube S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 8149/29.05.2019 și de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Maliuc nr. 30 

din 15 mai 2019 privind acordul pentru introducerea în circuitul agricol a terenului în suprafaţa de 105 

ha, situat în extravilanul localității Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea, de către concesionarul 

Eurodelta Danube S.R.L., cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 386/2017; 

 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.k) 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, cu 

modificările şi completările ulterioare 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 avizează, în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 105 

ha, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Maliuc, comuna 

Maliuc, județul Tulcea, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

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 

beneficiarul S.C. Eurodelta Danube S.R.L. 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. Eurodelta Danube S.R.L., Consiliului Local al comunei Maliuc și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

2019, după cum urmează: 16 voturi „pentru”, 11 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 125 

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

432 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Chilia I 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12112/12.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12165/12.08.2019 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 432 ha, din 

perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Chilia I; 
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Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Frații Calciu S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 11329/29.07.2019;   

 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 432 

ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea piscicolă Chilia I, 

identificat cu nr. cadastral 30999 și cartea funciară nr. 30999/Chilia Veche. 

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. Frații Calciu S.R.L., Consiliului Local al Comunei Chilia Veche și 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, 3 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. 

 

       PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 126  

privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului în suprafață de 52,3261 ha 

 (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu,  

care aparține domeniului privat al Județului Tulcea 

 

 

     Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa din data de 30.08.2019, legal constituită; 

      Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11055/23.07.2019 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi 

Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică și al Compartimentului Gestionarea şi 

Dezvoltarea Domeniului Public, înregistrat cu nr. 11090/24.07.2019, prin care se propune aprobarea 

concesionării prin procedura licitației a terenului în suprafață de 52,3261 ha (523.261 mp), situat în 

extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține domeniului privat al Județului Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de Mihai Anca Nicoleta, expert evaluator 

autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R., înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

13862/04.10.2018; 

  În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) şi art. 362 alin. (1) şi 

alin. (3) coroborat cu art. 302 - art. 331 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  În temeiul art. 182 alin. (1) şi 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 oportunitate pentru concesionarea unui teren, în suprafață de 

52,3261 ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține 

domeniului privat al Județului Tulcea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea prin procedura licitației, a terenului, în suprafață de 52,3261 

ha (523.261 mp), situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, care aparține domeniului privat 

al Județului Tulcea, cu datele de identificare cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de Mihai Anca Nicoleta, expert evaluator 

autorizat, membru titular A.N.E.V.A.R., înregistrat la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 

13862/04.10.2018, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Documentaţia de atribuire privind concesionarea terenului, în suprafață de 

52,3261 ha (523.261 mp), prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului, în 

componența prevăzută în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

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

Prefectului Județului Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Serviciului 

Contencios şi Asistenţă Juridică și Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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. 127 

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

Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12349/19.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12386/19.08.2019 al Direcţiei Economice, Buget, 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune actualizarea 

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

imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 
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 Văzând adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 

23355/12.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 12162/12.08.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 286, alin. (1) și (3), 

art. 287, lit. b),  art. 289, alin. 16, lit. a), art. 298 și art. 299 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 actualizarea denumirii bunurilor, elementelor de identificare și valorilor de 

inventar pentru imobilele prevăzute la pozițiile nr. 262, 263 și 264 din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Tulcea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea 

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

completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 262, 263 și 264, conform 

datelor din anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(2) Destinația bunurilor care fac obiectul dării în administrare este de serviciu social cu cazare 

destinat protecției copiilor separați temporar sau definitiv de familie. 

Art.  4 - Predarea - primirea bunurilor se va face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de 

la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 5 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei 

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

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

Copilului Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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. 128 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54/2019  

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

contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității 

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

pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12621/22.08.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 12635/23.08.2019 al Direcţiei Investiții, Fonduri Externe 

și Magementul Proiectelor, al Direcției Economice, Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei 

Autonome Aeroportul  „Delta Dunării” Tulcea prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 54/2019 privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate 
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de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității 

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

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de solicitarea Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea nr. 

2088/21.08.2019,  înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 12542/21.08.2019;  

 Văzând prevederile art. 173,  alin. (1), lit. d) și f) și alin. (5), lit. q 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54/2019 privind aprobarea 

valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului 

Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” 

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

SMIS 127704, după cum urmează: 

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

,,Art. 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

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

Dunării” Tulcea”, respectiv 11.973.938,96 lei, inclusiv TVA.” 

 

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

„Art. 2 Se aprobă valoarea totala eligibila înainte de aplicarea pro ratei venitului net 

actualizat (97,9%) a proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta 

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

respectiv 10.071.998,88 lei, din care: 

 

- 211.511,98 lei reprezintă valoarea contribuției Beneficiarului (valoarea veniturilor nete 

generate); 

- 7.395.365,18 lei reprezintă valoarea contribuția din fonduri externe nerambursabile (FEDR); 

- 2.267.911,98 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul de 

stat; 

- 197.209,74 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT 

Județul Tulcea. 

 

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

,, Art. 3 Se aproba valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului „Creșterea siguranței 

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

pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea”, respectiv 1.901.940,08 lei, din care:  

 

- 832,00 lei reprezintă  valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului; 

- 39.919,95 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției Beneficiarului de 2,10% 

(valoarea veniturilor nete generate); 

- 158,08 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile; 

- 37.220,60 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției publice eligibile asigurată prin 

bugetul UAT Județul Tulcea; 

- 1.823.809,45 lei reprezintă valoarea TVA aferentă contribuției publice eligibile care se 

asigură prin bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile. 
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4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Județului Tulcea, în sumă de 234.430,34 lei (inclusiv 

T.V.A), reprezentând contribuția de 1,95% din valoarea totală eligibila a proiectului dupa aplicarea pro 

ratei venitului net actualizat din care:  

 

- 197.209,74 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin bugetul UAT 

Județul Tulcea; 

- 37.220,60 lei reprezintă valoarea TVA aferent contribuției publice eligibile asigurată prin 

bugetul UAT Județul Tulcea. 

 

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 5 Se aprobă defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, după cum urmează: 

 
Valoarea 

totală   

Valoarea 

totală 

eligibilă 

înainte de 

aplicarea 

pro ratei 

venitului net 

actualizat 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR (75%) 

 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul de stat 

(23%) 

 

Valoarea co-

finanţării eligibile 

din bugetul UAT 

Județul Tulcea   

(2%) 

Valoarea co-

finanţării a 

Beneficiarului 

Valoare neeligibilă 

 

 Valoarea 

TVA 

aferentă 

co-

finantarii 

beneficiar

ului 

Valoarea 

TVA 

aferenta 

valoarii co-

finanţării 

eligibile din 

bugetul 

UAT 

Județul 

Tulcea    

Valoarea TVA 

aferentă 

cheltuielii 

eligibile 

Valoare

a TVA 

aferent

ă 

cheltuie

lii 

neeligib

ile 

Valoare 

aferenta 

cheltuielil

or 

neeligibil

e 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%)      lei  (lei) (lei) (lei) 

1  2 3 4 5  6 7 8 9  10  11 12 13 

11.973.938,96 10.071.998,88 7.395.365,18 73,43 2.267.911,98 22,52 197.209,74 1,95   211.511,98   2,10 39.919,95 37.220,60 1.823.809,45 158,08 832,00 

 

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art.7 (1) Contribuția proprie a Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea este 

de 252.422,01 lei (inclusiv T.V.A) și reprezintă 2,10% din valoarea totală a proiectului, din care: 

 

- 211.511,98 lei reprezintă valoarea contribuției beneficiarului asigurată de Regia Autonoma 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

- 39.919,95 lei reprezintă TVA aferent contribuției beneficiarului de 2,10% asigurată de    

Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea; 

- 832,00 lei reprezintă cheltuielile neeligibile; 

-   158,08 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile. 

 (2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se 

vor asigura din bugetul Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.” 

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

Investiții, Fonduri Externe și Magementul Proiectelor, Direcției Economice, Buget Finanțe și 

Administrativ, Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și Instituției Prefectului - Județul 

Tulcea.  
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

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. 129 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 218/2018 

 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și  

ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019 

 

 

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 august 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 12670/23.08.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea și  

Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică și al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Autorizare Transport Public nr. 12687/23.08.2019 prin care se propune completarea Hotărârii  

Consiliului Județean Tulcea nr. 218/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri 

proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei 

Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și  f) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

           - art. 19 alin. (3) şi art. 23 alin. (1) din Ordinul nr. 1158/2336/12.08.2019 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În temeiul art. 182, alin. (1) şi 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. Anexa nr. 1. A.  – „Taxe Consiliul Județean Tulcea” la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 218/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului 

Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2019, se completează cu  capitolul VIII  - Taxe pentru 

eliberare/înlocuire licențe traseu prin curse regulate transport rutier de persoane,  având următorul 

cuprins: 

 

Cap. VIII Taxe pentru eliberare/înlocuire licențe traseu prin curse regulate transport  

rutier de persoane 

1. Taxă pentru eliberare licență traseu prin curse regulate 45 lei/cursă/an 

2. Taxă pentru înlocuire licență traseu prin curse regulate 40 lei/cursă/an 
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Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

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

Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Compartiment Autoritatea Județeană de Autorizare Transport 

Public și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a 

instituției, www.cjtulcea.ro. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 august 

2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 

consilieri județeni prezenți. Trei consilieri județeni nu au participat la vot. 

 

       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  


