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CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA 
 
 

PROCES VERBAL  
al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Tulcea 

din 18 ianuarie 2011 
 
 

 ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului judeŃean nr. 7 din data de 14.01.2011 şi dată 
publicităŃii în ziarul Delta, din data de 17.01.2011. 
 La şedinŃă au fost prezenŃi 24 de consilieri judeŃeni din 30, absenŃi fiind: Mitache 
Constantin, Corbeanu Bogdan George, Caraman Taşcu, Oprea Aurora, Roman Diana, 
Şişcu George.  

ŞedinŃa a fost condusă de domnul Preşedinte Victor Tarhon. Au mai participat, în 
calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului judeŃean şi reprezentanŃii mass-media.  

Domnul preşedinte Tarhon Victor:  
Doamnelor şi domnilor, bună ziua. „La mulŃi ani!” şi un an mai bun decât 

vremurile, fiecăruia dintre dumneavoastră, tuturor locuitorilor judeŃului Tulcea şi tuturor 
românilor. Astăzi v-am invitat în şedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea 
motivat de câteva proiecte de hotărâri care nu suportau amânare, după cum m-au informat 
direcŃiile de specialitate ale Consiliului JudeŃean.  
  
 PermiteŃi-mi să dau citire  proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean 
Tulcea nr. 100/5/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Tulcea 
nr. 57/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al judeŃului Tulcea; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Tulcea nr. 
103/2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Comunei NiculiŃel a 
unui teren din domeniul public al JudeŃului Tulcea, cu modificările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi Modernizare 
Imobil – Conservare Monument Paleocreştin NiculiŃel – judeŃul Tulcea” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, eligibil la finanŃare prin Programul OperaŃional 
Regional 2007 - 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnice şi a indicatorilor 
tehnico economici ai  proiectului „Reabilitare şi Modernizare Imobil – 
Conservare Monument Paleocreştin NiculiŃel, judeŃul Tulcea”; 

În afara ordinii de zi: 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 17 şi a Anexei nr. 18 la 

Hotărârea Consiliului JudeŃean Tulcea nr. 27/2002 privind delimitarea terenurilor 
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ocupate de amenajări agricole şi amenajări piscicole care constituie domeniul 
public de interes judeŃean conform Legii nr. 454/2001; 

6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dascălu Stere în funcŃia de director 
executiv al Camerei Agricole JudeŃene Tulcea;  

7. Diverse. 
 

Dacă sunt observaŃii, completări, cu privire la proiectul ordinii de zi? Nu sunt. Supun 
aprobării: cine este ,,pentru”? Se abŃine cineva? Împotrivă? Aprobat cu 25 de voturi 
,,pentru”. 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Tulcea nr. 100/5/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 
Tulcea nr. 57/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeŃului Tulcea 

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 şi de Comisia 
pentru administraŃie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăŃilor cetăŃenilor. 

Domnul preşedinte Tarhon: 
Dacă sunt observaŃii în plen, întrebări? Nu sunt. Vă supun aprobării. Cine este 

pentru, cine se abŃine, voturi împotrivă? S-a aprobat cu cu 25 de voturi ,,pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 

Tulcea nr. 103/2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Comunei 
NiculiŃel a unui teren din domeniul public al JudeŃului Tulcea, cu modificările 
ulterioare 

Domnul secretar Cabuz: 
A fost avizat favorabil de către Comisia pentru studii, prognoze economico- 

sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al judeŃului Tulcea şi 
de Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea 
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor. 

Domnul preşedinte Tarhon : 
Dacă sunt observaŃii, întrebări? Nu sunt. Vă supun aprobării. Cine este „pentru”? Se 

abŃine cineva? E cineva împotrivă? S-a aprobat cu cu 25 de voturi ,,pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi 

Modernizare Imobil – Conservare Monument Paleocreştin NiculiŃel – judeŃul 
Tulcea” şi a cheltuielilor legate de proiect, eligibil la finanŃare prin Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013  

Domnul secretar Cabuz: 
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A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico- sociale, 
buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al judeŃului Tulcea, de Comisia 
pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi de către 
Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială, 
activităŃi sportive şi de agrement. 

Domnul preşedinte Tarhon: 
  Dacă sunt observaŃii, întrebări? Nu sunt. Vă supun aprobării. Cine este „pentru”? 

Se abŃine cineva? E cineva împotrivă? S-a aprobat cu 25 de voturi ,,pentru”. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnice şi a 
indicatorilor tehnico economici ai proiectului „Reabilitare şi Modernizare Imobil – 
Conservare Monument Paleocreştin NiculiŃel, judeŃul Tulcea” 

Domnul secretar Cabuz: 
A fost avizat favorabil de comisiile sesizare în fond: Comisia pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi de Comisia pentru studii, prognoze 
economico- sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al 
judeŃului Tulcea. 

Domnul preşedinte Tarhon: 
Dacă sunt întrebări, observaŃii? Nu sunt. Vă supun aprobării. Cine este pentru? Se 

abŃine cineva? Este cineva împotrivă? S-a aprobat cu 25 de voturi ,,pentru”. 
 
În afara ordinii de zi: 
 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 17 şi a Anexei nr. 18 la 

Hotărârea Consiliului JudeŃean Tulcea nr. 27/2002 privind delimitarea terenurilor 
ocupate de amenajări agricole şi amenajări piscicole care constituie domeniul public 
de interes judeŃean conform Legii nr. 454/2001  
 

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 şi de 
Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor 
şi libertăŃilor cetăŃenilor. 

Domnul preşedinte Tarhon: 
Dacă sunt întrebări, observaŃii? Dacă nu sunt, vă supun aprobării. Cine este pentru? 

Se abŃine cineva? E cineva împotrivă? S-a aprobat cu 25 de voturi ,,pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dascălu Stere în funcŃia de 

director executiv al Camerei Agricole JudeŃene Tulcea 
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Domnul secretar Cabuz: 
A fost avizat de Comisia pentru administraŃie publică locală, juridică, ordine 

publică, apărarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor. 
Domnul preşedinte Tarhon: 

  Dacă sunt întrebări, observaŃii? Dacă nu sunt, vă supun aprobării. Cine este pentru? 
Se abŃine cineva? E cineva împotrivă? S-a aprobat cu 25 de voturi ,,pentru”. 

 
7. Diverse.  

Sunt observaŃii? Întrebări? Nu sunt.  
Vreau să vă informez că suntem în discuŃii cu instituŃiile subordonate şi cu domnii 

primari privind bugetul pe anul 2011. Cred că vom fi în măsură să vă invităm la şedinŃa 
ordinară, care va avea loc miercuri, 26 ianuarie, ocazie cu care să discutăm bugetul pe 
anul 2011, atât bugetul propriu cât şi al instituŃiilor subordonate.  
 
 
  
 
         PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEłULUI, 
 
    arh. Victor TARHON     jr. Constantin CABUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:  
Tudor A. 


