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  ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 05 iulie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 266 din 3 iulie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 04 iulie 2019. 

La şedinţă au participat 20 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Bejan Corneliu Silviu, domnul Chichi Nicolae, domnul Corbeanu Bogdan-

George, doamna Isacov Mirela- Liuba, domnul Lungu Gicu, domnul Mihail 

Anatoli, domnul Moglan Costel, domnul Moldoveanu Valentin, domnul Munteanu 

Alexandru-Dan, domnul Paltarac Doru și domnul 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 exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea de către domnul Sorin Horobeț; 

2. Diverse.  

 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Bună ziua, doamnelor și 

domnilor! Începem ședința extraordinară de astăzi. Avem un singur punct pe 

ordinea de zi.  

 Supun votului dvs. proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri ? 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate. 

Se aprobă cu 20 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 

1. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere de Director general la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea de către domnul Sorin Horobeț 

Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai:  Comisiile au fost 

sesizate. Avem avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 
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Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru:  Domnul Sorin Horobeț este 

în sală. Dacă sunt întrebări?  

 Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră? Cine este pentru? Abțineri? 

Voturi împotrivă? 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate. 

 Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, „abțineri” - , voturi „împotrivă” -. 

 

 

2. Diverse. 

          Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru:  Dacă sunt discuții la punctul 

diverse? Dacă nu sunt, vă mulțumim pentru participare celor prezenți și declar 

închise lucrările ședinței. 

 

 

  VICEPREȘEDINTE,                                         SECRETARUL JUDEȚULUI, 

 

Dumitru MERGEANI                                            Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Aneta Taran 

  


