
 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

Nr. 16537/20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea 

din data de 15 decembrie 2017 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 659 din data de 12 decembrie 2017 şi 

dată publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 13 decembrie 2017. 

La şedinţă au participat 27 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

doamna Ivanov Viorica, domnul Lungu Gicu, domnul Olteanu Laurențiu-Florin și 

domnul Timiș Nicoară. 

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu. 

La şedinţă au fost invitaţi directorii direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean, directorii instituţiilor subordonate şi ai regiilor 

autonome de sub autoritatea Consiliului judeţean și reprezentanţii mass-media.  

Domnul președinte Horia Teodorescu informeză plenul că următoarea 

ședință ordinară a Consiliului județean va avea loc pe data de 29 decembrie și îi invită 

pe consilierii județeni să participe la acea ședință precizând că ordinea de zi este 

destul de încărcată și este nevoie de prezența dumnealor. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai intervine și adaugă la cele 

prezentate de domnul președinte spunând că, Comisiile de specialitate se vor ține pe 

data de 27 decembrie. 

 

 Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

24/2017 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele 

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 anul 2017; 

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

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

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

al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2017; 

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

al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pe anul 2017; 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea contribuției financiare a Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea; 

6. Diverse. 
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A fost supusă aprobării ordinea de zi. Se aprobă cu 27 de voturi ,,pentru”, 

„abţineri” –, voturi ,,împotrivă” – .  

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

  

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 24/2017 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din 

sumele 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 anul 

2017 

 A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae solicită cuvântul și spune că a 

sesizat că toate primăriile cu primar PNL li s-a repartizat câte două mii de lei, că 

împărțirea a fost făcută pe criterii politice și că la acest proiect de hotărâre toții colegii 

dumnealui se vor abține. 

Domnul președinte Horia Teodorescu răspunde că suma care a fost atribuită 

a fost foarte mică, că nu a fost vorba de politizare și s-a încercat să se repartizeze 

către anumite localități despre care s-a considerat că au venituri mici și înspre zona 

Deltei Dunării. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” (grupul politic PSD și 

ALDE),  11 „abțineri” (grupul politic PNL), - voturi ,,împotrivă”. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului.  

Nu au fost comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2017 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi turism. 

Nu au fost comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pe anul 

2017 
A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale,          

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 

pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
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publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură. 

Nu au fost comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea contribuției financiare a Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale,          

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 

pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură. 

Nu au fost comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi 

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

 

6. Diverse 

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel propune executivului 

Consiliului județean să inițieze o dezbatere publică pentru concesiunile piscicole din 

Delta Dunării chiar de la începutul anului viitor iar domnul președinte Horia 

Teodorescu apreciază această propunere și precizează că înființarea unei comisii, la 

fel cum a fost constituită în cazul concesiunilor agricole, ar ajuta Consiliul județean în 

luarea unei decizii cât mai corecte avându-se în vedere că există foarte multe ONG-

uri care susțin și au o anumită prioritate și o anumită direcție de mers către renaturare. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu intervine și propune ca 

prin  serviciul de specialitate al Consiliului județean și printr-o comisie care va trebui 

înființată, de această dată, special pentru amenajările piscicole, să se gândească la 

niște măsuri stimulative pentru agenții economici care desfășoară activitate piscicolă 

în amenajările piscicole și măsuri coercitive dacă aceștia nu-și respectă angajamentele 

pe care în prima fază și le-au asumat atunci când au semnat contractele.  

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a mulțumit pentru participare 

celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

 

                PREȘEDINTE,                             SECRETARUL JUDEȚULUI, 

            Horia TEODORESCU                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Liliana Pericleanu 
Verificat, 

Luciana Cucerencu 


