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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 11389/14.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 10 august 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 282 din data de 8 august 2018 şi dată 

publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 9 august 2018.  

La şedinţă au participat 25 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Bejan Corneliu-Silviu, domnul Chiriazic Victor, domnul Șinghi George,  

domnul Timiș Nicoară, domnul Trandafir Laurențiu și domnul președinte 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin 

dotarea cu aparatură de înaltă performanță”; 

2. Diverse. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă.  Se aprobă cu 24 voturi 

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

Lipsește din sală doamna Ivanov Viorica.  

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 

de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a 

obiectivului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de 

urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță” 

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

economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
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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.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a solicitat o prezentare a acestui 

proiect de hotărâre iar domnul director Nicu Mihai, doamna director Anton Nicoleta 

și domnul administrator public Strat Vasile au oferit explicații. 

A intrat în sală doamna Ivanov Viorica. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -.  

 

2. Diverse 

  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a solicitat un scurt istoric al 

proiectului privind „Portul Tulcea” iar domnul Nicu Mihai, director executiv în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea a oferit informațiile solicitate. 

 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 

Verificat, 

Luciana Cucerencu 


