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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 19253/12.12.2019 

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 10 decembrie 2019 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 405 din 6 decembrie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 9 decembrie 2019. 

La şedinţă au participat 28 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Bejan Corneliu-Silviu, domnul Moglan Costel și doamna Rădulescu Claudia 

– Veronica.  

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu. 

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 rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea,  pe anul 2019; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

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

al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2019; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 27/2019 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, 

reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a 

se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – 

teritoriale pe anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% 

din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe 

unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020 - 2022, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

5. Diverse. 
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- Raport nr. 18462/02.12.2019 privind selectarea cererilor depuse pentru acordarea 

bursei speciale de merit a Consiliului Județean Tulcea pentru anul școlar 2019 – 

2020.  

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă cu 27 voturi 

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

Lipsește din sală domnul consilier județean Trandafir Laurențiu. 

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. 

Domnul Bălan Lucian-Daniel și doamna Isacov Mirela - Liuba anunță că 

nu participă la vot la proiectul de hotărâre cu numărul 3 de pe ordinea de zi. 

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea,  pe anul 2019 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 

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

A intrat în sală domnul Trandafir Laurențiu. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2019 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai precizează că anexele la 

acest proiect de hotărâre au fost refăcute pentru că proiectul inițial a fost completat cu 

o virare de credite care se făcuse prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Tulcea, anterior. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. Domnul Bălan Lucian-Daniel și doamna Isacov Mirela – Liuba nu au 

participat la vot. 

     

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 27/2019 pentru aprobarea repartizării fondului 

constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea 

bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din 

impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, 

pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum si pentru estimarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din 

impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
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drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020 

- 2022, cu modificările ulterioare 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 

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

  

 5. Diverse  

 Domnul președinte Horia Teodorescu informează plenul că la punctul 

„diverse” de pe ordinea de zi este prezentarea Raportului nr. 18462/02.12.2019 

privind selectarea cererilor depuse pentru acordarea bursei speciale de merit a 

Consiliului Județean Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani solicită cuvântul și în calitate de 

președinte al comisiei privind selectarea cererilor depuse pentru acordarea bursei 

speciale de merit a Consiliului județean pentru anul școlar 2019 – 2020 face un 

rezumat al cererilor depuse, concluzionând că au fost depuse 126 de dosare spre 

analiză. 

 Domnul consilier județean Paltarac Doru propune ca începând cu anul viitor 

să se modifice regulamentul prin care se acordă bursele întrucât criteriile sunt destul 

de lejere iar domnul președinte Horia Teodorescu este de acord cu această 

propunere.  

 Domnul consilier județean Gudu Michael precizează că, după numirea 

președintelui Asociației de Management Dezvoltare Durabilă a Turismului din Delta 

Dunării, domnul Țibuleac, în calitatea sa de guvernator la A.R.B.D.D., se crease o 

suprapunere de competențe între calitatea de președinte la asociație și cea de 

guvernator. Solicită să se verifice această situație. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu a mulțumit pentru participare celor 

prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

 

             

       PREȘEDINTE,                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 Horia TEODORESCU                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 

Verificat, 
Luciana Cucerencu 

 


