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HOTĂRÂREA NR. 130 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14057/19.09.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14064/19.09.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe 

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

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele 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 374.029,00 mii lei la suma de 377.629,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 

442.317,00 mii lei la suma de 446.262,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea 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 50.836,0 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 27 

septembrie 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. 131 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

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

 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14058/19.09.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14065/19.09.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

şi Administrativ și nr. 26857/19.09.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile 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 și cheltuieli al Direcției Generale de 

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

cum urmează: 

a) virarea de credite bugetare în cadrul subcap. 68.02.06 Asistenta acordata pentru familie si copil, 

cu încadrarea în sumele aprobate, respectiv la venituri în sumă de 34.513 mii lei şi la cheltuieli în sumă 

de 49.013 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a. 

b) rectificarea bugetului la subcap. 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la 

venituri de la suma de 18.857 mii lei la suma de 20.517 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 25.254 mii 

lei la suma de 26.921 mii lei, conform anexelor nr. 1.2 şi 1.2a. 

 

Art. 2 Se aprobă Lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, 

rectificată pe anul 2019, conform anexei nr. 2. 

 

Art. 3 Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 17.797 mii lei și deficitul secțiunii de 

dezvoltare în sumă de 3.107 mii lei se finanţează din excedentul bugetului local al anilor precedenţi.  

 

Art. 4 Anexele 1.1, 1.1a, 1.2, 1.2a și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

Protecţia Copilului Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 132 

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

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

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14059/19.09.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14066/19.09.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe 

și Administrativ și nr. 1409/19.09.2019 al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

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

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

Codul administrativ; 

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

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3b) Lista programelor si proiectelor cultural - 

artistice proprii ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea rectificata, pe anul 2019 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 42/2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale 

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

modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 133  

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne contractată de 

 Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, în valoare de 252.423 lei  

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 182 alin. (4), art. 173 alin. (1) lit. b) și f)  şi alin. 

(3) lit. b), precum şi ale art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, 

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 
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273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte,  

luând act de: 

     a) Referatul de aprobare a domnului președinte al Consiliului Județean Tulcea , în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 14060/19.09.2019; 

     b) Raportul de specialitate comun al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, înregistrat sub nr.                                                         

14067/19.09.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

     constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de 

interes local, aprobată prin Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezenta, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

     ART. 1 -  Se aprobă garantarea în procent de 80% a unei finanţări rambursabile interne 

contractată de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, în valoare de 252.423 lei, cu o 

maturitate de 5 ani. 

     ART. 2 - Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 

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

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

127704.  

     ART. 3 - Din bugetul local al Județului Tulcea se asigură integral plata: 

    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

     c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

     ART. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea 

următoarele date: 

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

    b) valoarea finanţării rambursabile garantate în valuta de contract; 

     c) gradul de îndatorare al Unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea; 

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

     e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

     ART. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Consiliului 

Județean Tulcea. 
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     ART. 6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Județului Tulcea, în 

termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Tulcea, Instituției Prefectului Judeţului 

Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea în Monitorul Oficial al Județului Tulcea, precum şi pe pagina de internet www.cjtulcea.ro. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, - voturi „împotrivă”, din totalul 

celor 26 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 134 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 148/2017  

privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea 

punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14051/19.09.2019 al președintelui Consiliului 

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

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

14068/19.09.2019; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. j) 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. 148/2017 privind  

aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal 

Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi 

conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”, în cuantum de 3.150.934,22 lei (inclusiv 

TVA).” 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul 

Tulcea, în sumă de 152.232,68 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

61.197,98 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Promovarea valorilor culturale 

prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag”.” 

 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. 
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 135 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea 

în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, 

pentru anul școlar 2019 - 2020 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13332 din 06.09.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Raportul de specialitate nr. 13363 din 06.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;  

- adresa nr. 4239 din 09.08.2019 a Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, cu referire la   adresa 

nr. 8171 din 22.07.2019 a  Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea;  

- prevederile art. 96, alin. (2^1), lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 4 alin. (2), lit. b) și art. 7, alin. (1), lit. b) din Anexa la Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei -cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) 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) 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 desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2019 - 2020, următoarele 

persoane: 

- Isacov Mirela - Liuba, consilier judeţean;  

- Bălan Lucian - Daniel, consilier judeţean. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, domnului Bălan Lucian - Daniel, doamnei  Isacov Mirela – 

Liuba, Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidenţa Funcţii Publice. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

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

celor 26 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 136 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea 
 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019,  legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13492 din 10.09.2019 al președintelui Consiliului Judeţean Tulcea; 

- Raportul de specialitate nr. 13499 din 10.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice;  

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c), art. 242, alin. (1), art. 390, alin. (2), art. 

611, alin. (1), art. 628, art. 392, alin. (1), art. 610, alin. (1), art. 407, art. 409, alin. (3), lit. a) și b) și art. 

478, alin. (2), 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) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,   

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

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

1 noiembrie 2019. 

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

169/15.12.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al 

Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările  și completările ulterioare. 

           Art. 3 În toate actele administrative emise sau adoptate până la data prezentei hotărâri 

denumirea „secretarul județului” se înlocuiește cu denumirea „secretarul general al județului”. 

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

Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţa 

Funcţii Publice. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 137 

privind  aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 de pe teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2019 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13628 din 13.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea 

prin care se propune aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului 
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Tulcea, actualizat pe anul 2019  și  Raportul de specialitate nr. 13675 din 13.09.2019 al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor; 

- solicitarea nr. 17079/05.09.2019 a  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Delta” al 

Județului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 13260/05.09.2019;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și  f) și, alin. (5), lit. h), din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 6, alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

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 Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul judeţului Tulcea, 

actualizat pe anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

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

Proiectelor, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa Tulcea şi Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgență ,,Delta” al Judeţului Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 138 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 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 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13899/18.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

13946/18.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 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 în 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; 
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 121/30.08.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor 

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

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

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

  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 de repartizare pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, în Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, Scara A şi B, destinate închirierii pentru tineri 

specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 (1)Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

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

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, se vor adresa Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în 

termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzute la art.1.  

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

Art. 3 La data repartizării locuinţelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul 

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

declaraţie pe propria răspundere. 

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

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

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 139 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea 

cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13911/18.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și 

Raportul de specialitate nr. 13948/18.09.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică și al Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea 

Domeniului Public; 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrativ,  

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv Lista cuprinzând cuantumul chiriei pentru locuințele 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A 

și B, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, după cum urmează: 

- după poziția nr. 52 se completează cu 4 noi poziții, respectiv de la 53 la 56, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

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

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

Compartimentului Gestionarea și Dezvoltarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 140 

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 VIII 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13900/18.09.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios 

şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 

13947/18.09.2019 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii 

pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe 
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construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din 

domeniul sănătăţii, etapa VIII; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 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. 13782/16.09.2019 încheiat de comisia constituită în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea nr. 277/06.08.2018 pentru constituirea Comisiei sociale 

pentru analiza cererilor privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii pentru tinerii specialişti din 

domeniul sănătăţii precum şi pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

Văzând 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 

tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII, 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 VIII, 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 27 

septembrie 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. 141 

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

700 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării,  

situat în Amenajarea piscicolă Litcov 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13339/06.09.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 13364/06.09.2019 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 700 ha, din 

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

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de adresa concesionarului S.C. Piscicola Tulcea S.A., înregistrată la Consiliul 

Judeţean Tulcea sub nr. 13113/03.09.2019;   

 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 700 

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

cu nr. cadastral 30482 și cartea funciară nr. 30482/Maliuc. 

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, în copie, 

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Serviciului Contencios şi Asistenţă 

Juridică, beneficiarului S.C. Piscicola Tulcea S.A., Consiliului Local al Comunei Maliuc și Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 2019, după cum urmează: 24 voturi „pentru”, 1 „abţinere”, 1 vot „împotrivă”, din totalul 

celor 26 consilieri județeni prezenți. 

 

        PREŞEDINTE,                 Contrasemnează, 

   Horia TEODORESCU                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 142   

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14175/23.09.2019 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14181/23.09.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri 

Europene, Managementul Proiectelor şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului 

Public, prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Văzând Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă nr. 246 din 07.08.2019, eliberat de 

Primăria municipiului Tulcea; 

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 modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

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

Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

1. La pozițiile 1 și 2 se actualizează elementele de identificare ale imobilului aferent conform 

datelor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

2. - La poziția nr. 179 „Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” 

se actualizează denumirea bunului și elementele de identificare pentru imobilul aferent, conform 

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

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

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

Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 143 

privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții  „EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL-

CORP C1 STR. Slt. GAVRILOV CORNELIU” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 14176/23.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 14182/23.09.2019 al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe   și 

Managementul Proiectelor și al Direcției  Economice Buget Finanțe și Administrativ prin care se 

propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL-CORP C1 STR. 

Slt. GAVRILOV CORNELIU”; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. f), alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (1) din  Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

administrativ, 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 - Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL-CORP C1 STR. 

Slt. GAVRILOV CORNELIU”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

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

Proiectelor şi Direcţiei Economice, Buget, Finanțe și Administrativ. 

 

           Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

septembrie 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. 144  

privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico 

– economici pentru obiectivul de investiții  

,,Eficientizarea energetică a imobilului   Ambulanța Tulcea” 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2019, legal 

constituită; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14412/26.09.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Tulcea prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenții și 

a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a 

imobilului Ambulanța Tulcea” și Raportul de specialitate nr. 14414 din 26.09.2019 al Direcţiei 

Investiţii, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și  f), alin. (3), lit. f), alin. 5 lit. c, din 

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

locale nr. 273/2006, cu modificările 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții ,,Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”, 

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

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

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

Proiectelor și Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ.             

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 

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

celor 26 consilieri județeni prezenți. Un consilier județean nu a 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  


