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             ROMÂNIA 

       JUDEȚUL TULCEA   

   CONSILIUL JUDEŢEAN  

  Nr. 834/18.01.2021  

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 

privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate,  

a proiectelor de hotărâri  

  

 

Temei legal: 

- art. 136 alin. (3), lit. b), alin. (4) și alin. (5) coroborat cu art. 182 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 11/18.01.2021 privind convocarea 

Consiliului Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară în data de 26 ianuarie 2021 

 

  În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, vă transmitem alăturat în vederea 

dezbaterii și întocmirii avizelor, următoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Tulcea: 

   

I. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului  

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020; (poziția nr. 4 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi ) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa 

XVII; (poziția nr. 7 de pe proiectul ordinii de zi ) 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 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; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi ) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate 

închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea 

cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru 

tineri specialiști din domeniul sănătății, etapa XVIII; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi ) 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul 

judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare; (poziția nr. 10 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu 
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modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi ) 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 28.000.000 lei; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ) 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea 

S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 3 mp, aparținând domeniului public al Județului 

Tulcea, pentru amplasarea a 3 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei 

electrice (poziția nr. 13 de pe proiectul ordinii de zi ) 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; (poziția nr. 14 de 

pe ordinea de zi) 

 

 II. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi turism  

       

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020; (poziția nr. 4 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi ) 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământ special în anul şcolar 2021 

– 2022; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi ) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa 

XVII; (poziția nr. 7 de pe proiectul ordinii de zi ) 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 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; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi ) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate 

închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea 

cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru 

tineri specialiști din domeniul sănătății, etapa XVIII; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi ) 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul 

judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare; (poziția nr. 10 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

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

modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi ) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 28.000.000 lei; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ); 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; (poziția nr. 14 de 

pe ordinea de zi) 
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III. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020; (poziția nr. 4 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi ) 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământ special în anul şcolar 2021 

– 2022; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi ) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa 

XVII; (poziția nr. 7 de pe proiectul ordinii de zi ) 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și 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; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi ) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate 

închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea 

cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru 

tineri specialiști din domeniul sănătății, etapa XVIII; (poziția nr. 9 de pe proiectul ordinii de zi ) 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul 

judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare; (poziția nr. 10 de pe 

proiectul ordinii de zi ); 

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 

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

modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi ) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 28.000.000 lei; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ); 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea 

S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 3 mp, aparținând domeniului public al Județului 

Tulcea, pentru amplasarea a 3 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei 

electrice; (poziția nr. 13 de pe proiectul ordinii de zi ) 

11. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; (poziția nr. 14 de 

pe ordinea de zi) 

 

IV. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului     

Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020; (poziția nr. 4 de pe 

proiectul ordinii de zi ); 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 

125/2020, cu modificările și completările ulterioare; (poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi ); 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul 

judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
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Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare; (poziția nr. 10 de pe proiectul ordinii de 

zi ) 

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea 

a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind 

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

completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Tulcea; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii de zi); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 28.000.000 lei; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ); 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea 

S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 3 mp, aparținând domeniului public al Județului Tulcea, 

pentru amplasarea a 3 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice; 

(poziția nr. 13 de pe proiectul ordinii de zi ); 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; (poziția nr. 14 de 

pe ordinea de zi). 

  

Consilierii județeni și ceilalți inițiatori pot formula amendamente de fond sau de formă asupra 

proiectelor de hotărâri conform art. 179 alin. (6) și art. 134, alin. (5) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Data limită pentru depunerea avizelor la Secretarul general al județului Tulcea este 25 ianuarie 

2021. 

 

                  PREŞEDINTE,                                       SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,   

             Horia TEODORESCU                                               Marius Cristi MIHAI         

 

 

 

 

 

 
   Întocmit, 

      Insp. sup. Taran Aneta 


