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         ROMÂNIA 

   JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

  Nr. 14182  / 04.12.2020 

 

 

 

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. 229/04.12.2020 privind convocarea 

Consiliului Judeţean Tulcea în şedinţă extraordinară în data de 08 decembrie 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 pentru validarea Dispoziței nr. 228 din 03.12.2020 privind aprobarea majorării 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Tulcea, pe anul 2020; 

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

Judeţului Tulcea, pe anul 2020; 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020; 

 

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

sportive şi turism  

       

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2020. 

 

 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 08 decembrie 

2020. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

            Horia TEODORESCU                   Marius Cristi MIHAI 
 

 

 

 

 

 

                                                                                


