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CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA 
 

 
PROCES VERBAL  

al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Tulcea 
din 10 noiembrie 2010 

 
 ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului judeŃean nr. 590 din data de 9 noiembrie 2010. 

La şedinŃă au participat 21 consilieri judeŃeni din 30, absenŃi fiind: Anton Tudorel, 
Bălan Ion, Bejan Corneliu Silviu, Georgescu Victor, Caraman Taşcu, Popescu Ionaş, 
Roman Diana, Mitache Constantin, Şişcu George.  

ŞedinŃa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Chichi Nicolae,  în lipsa 
domnului preşedinte Tarhon Victor.  

Au mai participat, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor de specialitate din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului judeŃean şi reprezentanŃii mass-media.  

Domnul vicepreşedinte Chichi Nicolae: 
 Bună dimineaŃa! Astăzi v-am convocat în şedinŃă extraordinară cu următorul 
proiect de ordine de zi:   

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “FISH NATURA ECO TOUR- 

Promovarea turismului de agrement în spaŃiul nord-dobrogean” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, eligibil la finanŃare din Programul OperaŃional Regional 2007-2013;  

2. Diverse. 
Dacă sunteŃi de acord cu ordinea de zi: cine este pentru? Dacă se abŃine cineva, 

voturi împotrivă? Cu unanimitate de voturi “pentru”, se aprobă.  
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “FISH NATURA ECO 
TOUR- Promovarea turismului de agrement în spaŃiul nord-dobrogean” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, eligibil la finanŃare din Programul OperaŃional 
Regional 2007-2013;  

Domnul secretar Cabuz: A fost avizat favorabil de comisia pentru studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat 
al judeŃului Tulcea.  

Domnul vicepreşedinte Chichi: Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Supun aprobării: 
cine este pentru? Dacă se abŃine cineva, voturi împotrivă? Cu unanimitate de voturi 
“pentru”, se aprobă. 
 2.  Diverse.  

Domnul vicepreşedinte Chichi: 
Dacă se înscrie cineva la punctul „Diverse”? Nu doreşte nimeni. AveŃi în mape o 

invitaŃie privind programul manifestărilor pentru ziua de 14  noiembrie, un program care 
va începe de pe data de 12 noiembrie. Vă invităm în calitate de consilieri judeŃeni să 
participaŃi la aceste manifestări.   
  
          VICEPREŞEDINTE,              SECRETAR, 
 
        ing. Nicolae CHICHI                 jr. Constantin CABUZ 
 
 
 
Întocmit: Tudorică T.  


