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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 
Nr. 9781/01.07.2019 

 
 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 28 iunie 2019 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 254 din 21 iunie 2019 şi dată publicității în 
ziarul ,,Delta” din data de 24 iunie 2019. 

La şedinţă au participat 30 consilieri judeţeni din 31, absent motivat fiind 
domnul Horia Teodorescu.  

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru. 
La ședință au mai participat, în calitate de invitați, 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.  

 
Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din 
data de 31 mai 2019; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean 
Tulcea din data de 12 iunie 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 
71/31.05.2019 privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean 
Tulcea la  „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019; 

6. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de  stimulare a înnoirii Parcului auto  
naţional” pe anul 2019; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, pentru 
domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2019, cultelor 
religioase recunoscute de lege care își desfăşoară activitatea în județul Tulcea; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

10. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a 
judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 
62/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
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11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia 
Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în 
Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a 
Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în 
calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale 
Comuna Dorobanţu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două case de tip 
familial și a unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau 
reintegrării copilului în familie, în Tulcea”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două căsuțe de tip 
familial în Isaccea”; 

14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Grupului de lucru cu rol 
consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea Planului de Amenajare 
a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ) aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Tulcea nr. 52/7/30 septembrie 2016; 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Tulcea nr. 160/2013 privind achiziţionarea de servicii juridice de 
asistenţă şi reprezentare; 

16. Diverse.  
 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă cu 29 voturi 
,,pentru”, „abțineri”-, voturi ,,împotrivă”-.  

Lipsește din sală doamna Isacov Mirela-Liuba. 
 
Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Tulcea din data de 31 mai 2019 
Nu au fost observații sau comentarii. Procesul verbal a fost aprobat cu 29 

voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
Lipsește din sală doamna Isacov Mirela-Liuba. 
 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019 
Nu au fost observații sau comentarii. Procesul verbal a fost aprobat cu 30 

voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
A intrat în sală doamna Isacov Mirela-Liuba. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019 
A fost depus raportul de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze economico 

- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului cu 
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următorul amendament: „Județul Tulcea în calitate de beneficiar a mai semnat două 
contracte de finanțare pe fonduri externe nerambursabile și anume: 

- Proiectul Soluții Administrative moderne- dezvoltarea și implementarea de 
proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului 
Județean Tulcea, perioadă de implementare 2019- 2021, cu o valoare totală de 
3.186,72 mii lei, din care pentru anul 2019 suma de 737 mii lei. 

- Proiectul Modernizarea Portului Tulcea- de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800, 
perioadă de implementare 2019- 2022, cu o valoare totală de 190.162,24 mii lei, din 
care pentru anul 2019 suma de 2.240 mii lei. 

Ca urmare este necesară cuprinderea lor în bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2019. 

 
Față de proiectul inițial, veniturile vor mai fi majorate cu suma de 2.917 mii 

lei, veniturile totale urmând a fi de 364.858 mii lei, după cum urmează: 
- Cap. 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 

sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei de 
programare 2014- 2020 se va cuprinde în plus față de proiectul inițial suma de 611 
mii lei aferente contribuției de a bugetul de stat pentru cele două proiecte menționate, 

- Cap. 48.02.01 Sume primite de la Uniunea Europeană din Fondul European de 
Dezvoltare Regională suma de 1.680 mii lei aferentă contribuției externe pentru 
proiectul Modernizarea Portului Tulcea- de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800, 

- Cap. 48.02.02 Sume primite de la Uniunea Europeană din Fondul Social 
European suma de 626 mii lei aferentă contribuției externe pentru proiectul Soluții 
Administrative moderne- dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme 
simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea. 

 
De asemenea, față de proiectul inițial, cheltuielile vor mai fi majorate cu suma 

de 2.917 mii lei, cheltuielile totale urmând a fi de 433.146 mii lei, după cum urmează: 
- Cap. 51.02 Autorități executive, pentru derularea proiectului Soluții 

Administrative moderne- dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme 
simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea se va 
cuprinde în bugetul anului curent suma de 737 mii lei la Titlul X Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 , 

- Cap. 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor, pentru derularea 
proiectului Modernizarea Portului Tulcea- de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800 se va 
cuprinde în bugetul anului curent suma de 2.240 mii lei la Titlul X Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 , 

- Concomitent, de la cap. 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 
suma de 738 mii lei va fi realocată de la Titlul XIII Active nefinanciare investiția 
Modernizarea Portului Tulcea- de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800, sumă cuprinsă 
în bugetul propriu pentru cheltuieli de efectuat înaintea semnării contractului de 
finanțare. Din această sumă va fi asigurată pe de o parte cofinanțarea proprie pentru 
proiectele menționate, iar cu suma de 678 mii lei va fi majorat cap. 80.02 Acţiuni 
generale economice, comerciale si de muncă pentru Programe de dezvoltare 
(cofinanțări) art. 55.01.13. 
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Ca urmare se vor modifica anexele nr. 1, 1b, 2, 3, 3a și 5, iar art. 1 alin. (1) la 
proiectul de hotărâre va avea următorul conținut: „Art. 1 (1) – Se aprobă rectificarea 
bugetului propriu al Judeţului Tulcea, pe anul 2019, la venituri de la suma 360.540,00 
mii lei la suma de 364.858,00 mii lei şi la cheltuieli de la suma 428.828,00 mii lei la 
suma de 433.146,00 mii lei, conform anexei nr. 1, bugetul pe secţiunea de 
funcţionare si secţiunea de dezvoltare conform anexelor nr. 1a si nr. 1b, bugetul 
detaliat pe capitole de cheltuieli conform anexei nr. 2.”  

 Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 30 voturi „pentru”, „abțineri” -, 
voturi ,,împotrivă” -. 

Proiectul de hotărâre, în integralitate, a fost aprobat cu 30 voturi ,,pentru”, 
„abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -.. 

 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019 
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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -.  
    

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul 
Județean Tulcea la  „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 
pe anul 2019 

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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
  

6. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei Publice Comunitare 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de  stimulare a 
înnoirii Parcului auto  naţional” pe anul 2019 

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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 
2019, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 
economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
județului, ale Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 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 28 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

Domnul Badea Petre și domnul Chiriazic Victor nu au participat la vot. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 
2019, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfăşoară activitatea în 
județul Tulcea 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 
economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
județului, ale Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 
Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
județului, ale Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și ale Comisiei pentru organizare și 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

Domnul consilier județean Michael Gudu solicită să se explice care este 
motivul pentru care în regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei, directorii, 
în afara de cel general, au contracte de mandat, înainte aceștia având contracte 
individuale de muncă iar domnul Vâlcu Stoian, director al Regiei Autonome 
Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea oferă informații. 

 La solicitarea domnului consilier județean Bălan Lucian Daniel, domnul 
Vâlcu Stoian, director al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 
prezintă câteva criterii de performanță care fac parte din contractul de mandat. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu cere ca pentru ședința 
viitoare să primească un extras cuprinzând criteriile de performanță stabilite pentru 
fiecare funcție de conducere din contractele de mandat și un grafic în care se 
analizează dacă s-au atins criteriile stabilite. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi ,,pentru” (grupul politic PSD, 
grupul politic ALDE, reprezentanții PMP), 12 „abțineri” (grupul politic PNL), voturi 
,,împotrivă” -. 
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10. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-

militare a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Tulcea nr. 62/27.05.2016, 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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 

Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul 
Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea 
Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota 
acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-
Teritoriale Comuna Dorobanţu 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două 
case de tip familial și a unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea 
integrării sau reintegrării copilului în familie, în Tulcea” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 
economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
județului, ale 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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două 
căsuțe de tip familial în Isaccea” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 
economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
județului, ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 
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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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Grupului de 

lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ) aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/7/30 septembrie 2016 

A fost depus raportul de avizare al 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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 160/2013 privind achiziţionarea de servicii 
juridice de asistenţă şi reprezentare 

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 30 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
16. Diverse 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a precizat că nu a primit încă 
raportul pe care l-a solicitat în ședința trecută de la compartimentul resurse umane din 
cadrul Consiliului județean iar domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a răspuns 
că îl va primi, raportul fiind la mapa domnului președinte. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae solicită ca până la ședința viitoare 
să primească un raport de activitate al Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea 
Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” și acesta să fie 
prezentat în plenul Consiliului județean. 

 În încheiere, domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a mulțumit pentru 
participare celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 
             
             VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 
            Dumitru MERGEANI                                Marius Cristi MIHAI 

 
 
 
 
 
 

 Întocmit, 
Liliana Pericleanu 
 


