
 1 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 18464/18.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 13 decembrie 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 398 din data de 11 decembrie 2018 

şi dată publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 12 decembrie 2018. 

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

domnul Moldoveanu Valentin, Stroe Mihai și Timiș Nicoară . 

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 repartizarea unor sume din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului 

constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi 

administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum și 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 2019 - 2021, 

cu modificările și completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 394/11.12.2018 privind 

aprobarea majorării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului 



 2 

Tulcea și bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

3. Diverse. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă.  Se aprobă cu 28 

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

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea 

repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din 

cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi 

judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum și 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 2019 - 2021, cu modificările și completările ulterioare 

A fost depus raportul de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze 

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

județului.  

Domnul consilier județean Gudu Michael solicită cuvântul și spune că 

grupul de consilieri P.N.L. se va abține la vot la acest proiect de hotărâre, 

argumentând că repartiția sumelor nu s-a făcut în mod echilibrat.  

Își exprimă convingerea că atunci când va fi creat fondul local de investiții va 

fi spre folosul tuturor grupurilor politice. 

  Domnul președinte Horia Teodorescu a explicat că sumele au fost 

acordate în mod corect chiar dacă anumite localități nu au depus solicitări în acest 

sens.  

      Domnul administrator Vasile Strat subliniază faptul că toate primăriile au 

primit sume pentru echilibrarea bugetelor locale, indiferent dacă au solicitat sau nu.  

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi ,,pentru”( grupul politic 

P.S.D., reprezentanții A.L.D.E. și reprezentant P.M.P.),  11„abțineri”( grupul politic 

P.N.L.), voturi ,,împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 394/11.12.2018 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Tulcea și bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018 
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 A 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 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” -. 

 

   

3. Diverse 

Nu au fost discuții la punctul „diverse”. 

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, 
Aneta Taran 

Verificat, 

Luciana Cucerencu 


