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             ROMÂNIA 

       JUDEȚUL TULCEA   

   CONSILIUL JUDEŢEAN  

  Nr. 16448/20.11.2020  

 

 

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. 223/20.112020 privind convocarea 

Consiliului Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară în data de 27 noiembrie 2020 

 

  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 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea 

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

trimestrul III  2020; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Județean Tulcea nr. 

183/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020, cu completările 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

Judeţului Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 8 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului de 

Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 9 de pe proiectul 

ordinii de zi ) 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 10 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 11 de pe proiectul ordinii 

de zi ) 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 45/2019 

privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V; (poziția nr. 14 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/2019 

privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII; (poziția nr. 15 de pe 

proiectul ordinii de zi ); 

 

10. Proiect de hotărâre 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 XVI; (poziția nr. 16 de pe proiectul ordinii de zi); 

 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul privat al 

acestuia a construcţiilor (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7) edificate pe amplasamentul situat în Municipiul 

Tulcea, str. Isaccei nr.18, pentru scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea lor, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii  “Construire Sală Polivalentă, municipiul Tulcea”; (poziția nr. 17 de pe 

proiectul ordinii de zi); 

  

12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome ROMATSA - 

D.S.N.A. Tulcea asupra unui teren aflat în domeniul public al Județului Tulcea și darea acestuia în 

administrarea Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea; (poziția nr. 18 de pe proiectul 

ordinii de zi); 

  

13. Proiect privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de  specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.136/2019, cu 

modificările ulterioare; (poziția nr. 19 de pe proiectul ordinii de zi); 

  

 

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

sportive şi turism  

       

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea 

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

trimestrul III  2020; (poziția nr. 6 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Județean Tulcea nr. 

183/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020, cu completările 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului de 

Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 9 de pe proiectul 

ordinii de zi ) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 10 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 12 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.124/2018 privind 

aprobarea criteriilor, a structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor justificative 

necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor  
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construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din 

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

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 45/2019 

privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V; (poziția nr. 14 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 138/2019      

privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII; (poziția nr. 15 de pe 

proiectul ordinii de zi ); 

  

9. Proiect de hotărâre 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 XVI;(poziția nr. 16 de pe proiectul ordinii de zi); 

      

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul privat al 

acestuia a construcţiilor (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7) edificate pe amplasamentul situat în Municipiul 

Tulcea, str. Isaccei nr.18, pentru scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea lor, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii  “Construire Sală Polivalentă, municipiul Tulcea”; (poziția nr. 17 de pe 

proiectul ordinii de zi ); 

  

 

III. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenței Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea nr. 125/2020; 

(poziția nr. 5 de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea 

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

trimestrul III  2020; (poziția nr. 6  de pe proiectul ordinii de zi ) 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 45/2019 

privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V; (poziția nr. 14 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 

138/2019 privind  aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională 

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

(poziția nr. 15 de pe proiectul ordinii de zi ) 

   

5. Proiect de hotărâre 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 XVI; (poziția nr. 16 de pe proiectul ordinii de zi ) 
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6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul privat al 

acestuia a construcţiilor (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7) edificate pe amplasamentul situat în Municipiul 

Tulcea, str. Isaccei nr.18, pentru scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea lor, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii  “Construire Sală Polivalentă, municipiul Tulcea”; (poziția nr. 17 de pe 

proiectul ordinii de zi ) 

 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome ROMATSA - 

D.S.N.A. Tulcea asupra unui teren aflat în domeniul public al Județului Tulcea și darea acestuia în 

administrarea Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea;  ( poziția nr. 18 de pe ordinea de 

zi); 

  

8. Proiect privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de  specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.136/2019, cu 

modificările ulterioare; (poziția nr. 19 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 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și 

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

trimestrul III  2020; (poziția nr. 6 de pe ordinea de zi) 

      

  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 

Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2020; (poziția nr. 11 de pe ordinea de zi); 

  

  3.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Tulcea în domeniul privat al 

acestuia a construcţiilor (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7) edificate pe amplasamentul situat în Municipiul 

Tulcea, str. Isaccei nr.18, pentru scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea lor, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii  “Construire Sală Polivalentă, municipiul Tulcea”; (poziția nr. 17 de pe 

ordinea de zi); 

  

   4.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome ROMATSA - 

D.S.N.A. Tulcea asupra unui teren aflat în domeniul public al Județului Tulcea și darea acestuia în 

administrarea Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea;(poziția nr.18 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 26 noiembrie 

2020. 

 

                  PREŞEDINTE,                                       SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,   

             Horia TEODORESCU                                               Marius Cristi MIHAI         

 

 

 

 
   Întocmit, 

               insp.sup Taran Aneta  


