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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 9111/18.06.2019 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 12 iunie 2019 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 244 din 10 iunie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 11 iunie 2019. 

La şedinţă au participat 21 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chiriazic Victor, doamna Crețu Marieta, domnul Gudu Michael, domnul 

Lungu Gicu, domnul Moldoveanu Valentin, domnul Pîrvulescu Dumitru, doamna 

Rădulescu Claudia-Veronica, domnul Stroe Mihai, domnul Șinghi George și 

doamna Urse Liliana.  

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu. 

La ședință au mai participat directorii direcțiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean, directorii instituțiilor subordonate și ai regiilor 

autonome de sub autoritatea Consiliului județean și reprezentanții mass-media, în 

calitate de invitați.  

 

Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre 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; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

115/2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici si a sumei reprezentând cofinanțarea din partea 

bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D – Carcaliu, km 1+732”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare si 

extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

183/2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului  “Modernizare si extindere Școala Gimnazială Specială nr. 

14 Tulcea”; 

5. Diverse.  

  

A fost supusă aprobării ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi ,,pentru”, 

„abțineri”-, voturi ,,împotrivă” - .  

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre 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 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului și ale Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 

apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de  hotărâre a fost aprobat cu 

21 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi ,,împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D – Carcaliu, 

km 1+732” 

 Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură. 

 Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de  hotărâre a fost aprobat cu 

21 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi ,,împotrivă” -. 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare si extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului, Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice și de arhitectură și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de  hotărâre a fost aprobat cu 

19 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi ,,împotrivă” -. Domnul Bălan Lucian-Daniel 

și Isacov Mirela- Liuba nu au participat la vot. 

  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 183/2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiect pentru realizarea obiectivului  “Modernizare si extindere Școala 

Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului, Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
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publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice și de arhitectură și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

 Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de  hotărâre a fost aprobat cu 

19 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi ,,împotrivă” -. Domnul Bălan Lucian-Daniel 

și Isacov Mirela- Liuba nu au participat la vot. 

 

5. Diverse 

 Domnul președinte Horia Teodorescu a mulțumit pentru participare celor 

prezenți spunând că modificările legislative precum și termenele care trebuie 

respectate pentru promovarea investițiilor din județul Tulcea au impus organizarea 

unei ședințe extraordinare a Consiliului județean. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian-Daniel solicită cuvântul și 

sugerează ca oficialii județului, în discursurile lor, să folosească cuvântul 

piscicultură în loc de pescuit, astfel să se înțeleagă că Delta Dunării are nevoie mai 

întâi de piscicultură și apoi de pescuit. Apoi face referire la prețul concesiunilor 

piscicole precum și la durata acestor concesiuni.  

Domnul președinte Horia Teodorescu oferă răspunsuri la solicitările 

domnului consilier prezentându-și punctul de vedere cu privire la acest subiect. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae solicită ca până la ședința 

ordinară din această lună, să primească o situație a personalului propriu al 

Consiliului județean precum și a subordonatelor, în iunie 2012, în iunie 2016 și la 1 

iunie 2019. 

În încheiere, domnul președinte Horia Teodorescu a mulțumit pentru 

participare celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

             

 

                 PREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

            Horia TEODORESCU                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 


