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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 15640/16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 11 octombrie 2019 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 339 din 7 octombrie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 8 octombrie 2019. 

La şedinţă au participat 22 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chichi Nicolae, domnul Gudu Michael, domnul Lungu Gicu, domnul Mihail 

Anatoli, doamna Naum Aneta, domnul Paltarac Doru, domnul Stroe Mihai, doamna 

Rădulescu Claudia - Veronica și domnul președinte Horia Teodorescu.  

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani. 

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. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistică Sulina” și a cheltuielilor legate de proiect;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistică Sarichioi” și a cheltuielilor legate de proiect;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

4. Diverse.  

 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai precizează că există 

avizele comisiilor de specialitate care sunt puse la dispoziția consilierilor județeni  și 

întreabă dacă sunt cazuri de neparticipare la vot la vreun proiect de hotărâre de pe 

ordinea de zi. 

Nu au fost cazuri de neparticipare la vot. 
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A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă cu 22 voturi 

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

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina” și a cheltuielilor legate de 

proiect 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi” și a cheltuielilor legate 

de proiect 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 

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

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța 

Tulcea” 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 

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

     

4. Diverse 

 Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel solicită informații cu privire 

la starea drumului care leagă Fântâna Mare de Drumul Național, cel care trece 

dinspre Ciucurova către Două Cantoane iar domnul domnul Strat Vasile, 

administrator public în cadrul Consiliului Județean Tulcea oferă răspunsuri. 

 Nu au mai fost alte solicitări. 

În încheiere, domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani a mulțumit pentru 

participare celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

 

             

             VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Dumitru MERGEANI                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 

Verificat, 
Luciana Cucerencu 

 


