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Raportul Președintelui  Consiliului Județean Tulcea 

privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Tulcea 

în perioada ianuarie-decembrie 2013 

 

 

 

 

Stimate Doamne și Domni Consilieri Județeni, 

Domnilor Vicepreședinți, 

 

 

  Înainte de a prezenta raportul de activitate pe anul 2013, vă rog să îmi oferiţi ocazia 

de a mulţumi celor din legislativul judeţean, reprezentanţi ai cetăţenilor, care au dovedit că 

au înţeles necesităţile si prioritățile acestui judeţ şi care au contribuit, prin activitatea lor, la 

bunăstarea tulcenilor.  

Vreau, de asemenea, să mulţumesc echipei din Consiliul Judeţean, atât celor din 

aparatul propriu, cât şi din instituţiile subordonate, care, prin profesionalismul lor, şi-au 

adus contribuţia la realizările anului 2013.   

       În cursul anului  2013 Consiliul Județean Tulcea s-a întrunit în 14 şedinţe dintre care 12  

ordinare şi  2  extraordinare, adoptându-se 180 de hotărâri, iar președintele Consiliului 

Județean a emis un număr de 377 de dispoziții. 

        În intervalul ianuarie-decembrie 2013, cele 4 comisii de specialitate constituite la 

nivelul  Consiliului Județean Tulcea s-au întrunit în 90 de ședințe, în care au analizat 

proiecte de hotărâri, au formulat propuneri și amendamente referitoare la documentele 

supuse analizei  și avizării, îndeplinindu-și, astfel, atribuțiile conform legii și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare. 

        Urmare a încetării unor mandate de consilieri județeni și validării mandatelor 

membrilor supleanți, structura privind apartenența politică a rămas neschimbată. 

Referitor la activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea, sunt 

de menționat următoarele: 
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Activitatea Economica Buget Finanţe și Administrativ 

 

 Conform prevederilor art.104 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, o atributie importanta a presedintelui consiliului judetean este cea privind 

“bugetul propriu al judetului”. 

Prin directia de specialitate, respectiv Directia Economica Buget Finante şi 

Administrativ– Serviciul Buget Finanţe Contabilitate, s-a fundamentat proiectul de buget de 

venituri si cheltuieli, pe baza prevederilor Legii nr. 5/2013 privind aprobarea bugetului de stat 

pe anul 2013 si a propunerilor directiilor si serviciilor din aparatul propriu si a institutiilor 

subordonate,  care a fost supus aprobarii conform prevederilor legale. Totodata, s-a urmarit 

executia bugetului, incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor urmarind, in permamenta, 

incadrarea in prevederile bugetare aprobate.  

  In anul 2013, Consiliul Judetean a avut ca atributii si repartizarea  sumei de   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. In vederea  asigurarii unei repartitii echilibrate, prin directie s-au 

solicitat propuneri de investiţii de la consiliile locale și au fost organizate consultări cu 

primarii din localităţile judeţului.   

    Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli  

fundamentate si prezentate in anul 2013 au fost in numar de 23,  inclusiv bugetul fondurilor 

nerambursabile, bugetele institutiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2013 a fost aprobat în baza legii anuale de 

aprobare a bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 32/22.03.2013 a Consiliului Judeţean 

Tulcea, fiind prevăzută suma  de 116.959 mii lei la venituri şi 129.959 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean au fost aprobate, de 

asemenea, prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean, respectiv H.C.J. nr. 33/ 22.03.2013 şi nr. 34/ 

22.03.2013,. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost 

aprobate prin H.C.J. nr. 35/ 22.03.2013 şi nr. 100/ 28.06.2013. 

De asemenea, au fost fundamentate si supuse aprobarii un numar de 2 proiecte de 

hotariri privind repartizarea pe unitati administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, fiind transmise catre consiliile locale sumele repartizate pentru 

fiecare localitate. 

In cursul anului, in functie de necesitatile privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate si supuse aprobarii un numar de cinci dispozitii ale presedintelui consiliului 

judetean privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol.  

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a 

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în lunile octombrie- decembrie 2013 s-a 

desfăşurat acţiunea de întocmire a proiectului de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru 

perioada 2015-2017 pentru bugetul propriu al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor 

subordonate. În acest sens, au fost solicitate propuneri de la toate direcţiile şi serviciile 

Consiliului Judeţean, precum şi de la instituţiile subordonate care au fost analizate şi 

centralizate la nivelul compartimentului Buget şi transmise la Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Tulcea.  

În vederea pregătirii repartizării sumelor defalcate din TVA de la bugetul de stat 

prevăzute în proiectul de buget pe anul 2014- 2017, au fost solicitate de la consiliile locale 

propuneri de investiţii pentru anul 2014 şi previziuni pentru perioada 2015-2017. 
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 Pe parcursul anului 2013 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul 

Finanţelor Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2013 de la bugetul de 

stat pentru judetul Tulcea, precum si la ministerele care gestioneaza programe nationale. 

La finele anului 2013, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice 

privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013, s-au întocmit conturi de execuţie 

pentru: subvenţii pentru drepturile persoanelor cu handicap; sume defalcate din TVA pentru 

învăţământ special, personal neclerical, asistenţă socială, produse lactate şi de panificaţie, 

drumuri judeţene şi serviciul de evidenţă a persoanelor, subvenţii pentru finantarea 

programelor naţionale de dezvoltare locală. 

În anul 2013, fata de un buget  iniţial aprobat la venituri  de 116.959 mii lei, 

prevederile definitive au fost de 135.145,36 mii lei, realizându-se efectiv venituri totale în 

valoare de 136.593,45 mii lei, in executie  prioritate acordandu-se  incasarii veniturilor 

conform bugetului aprobat, o atenţie specială fiind acordată încasării veniturilor proprii. 

Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate reprezintă 23,52 % .  

 Veniturile totale au fost realizate în procent de 101,07 % din care: veniturile  proprii se 

realizeaza in procent de 98,13 %, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor -100,0%; sume defalcate pentru 

echilibrarea bugetelor locale -100,0%; sume defalcate de la bugetul de stat pentru finantarea 

cheltuielilor pentru drumuri judetene-100,0%. 

Veniturile  proprii se realizeaza in procent de 98,13 %, din care: veniturile din cota din 

impozitul pe venit 99,70 %; venituri din cota de 18,50% din impozitul pe venit colectat la 

nivelul judetului -91,3%; venituri din concesiuni -105,4%; venituri  din impozite si taxe din 

privatizari, din vanzarea unor bunuri  se realizeaza in procent de 96,75%. 

Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi 

agricole sunt clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, şi anume: 

a)  contracte aflate în derulare la data de 31.12.2013; 

b)  contracte reziliate până la data de 31.12.2013. 

Astfel, la data de 31.12.2013 se află în derulare 120 contracte de concesiune, din care o 

parte au înregistrat restanţe la plata redevenţei curente (faţă de termenul scadent stabilit 

conform contractelor de concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere 

în sumă de 1.445,46 mii lei (majorări calculate până la data de 31.12.2013).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune 

reziliate, înregistrându-se un debit total în sumă de 1.359,46 mii lei, conform dosarelor aflate 

pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 546,36 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura 

insolvenţei.  

 Totalul încasărilor aferente anului 2013, conform contractelor de concesiune, este de 

6.292 mii, din care 597 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

Pe tot parcursul anului 2013, s-a urmărit emiterea facturilor şi încasarea acestora 

pentru redevenţele scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere şi 

pentru tarifele privind depăşirea limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele 

înmatriculate în România, care circulă pe drumurile administrate de Consiliul Judeţean 

Tulcea. 

Conform facturilor emise privind depăşirea limitelor de tonaj sau gabarit de către 

autovehiculele înmatriculate în România, care circulă pe drumurile administrate de Consiliul 

Judeţean Tulcea, în anul 2013  a fost încasată suma de 45.035 lei. 

 Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2013 suma de 307 mii lei, reprezentând 

taxa de utilizare a drumurilor judeţene (viniete). 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 600/2009 

privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie 

comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile 
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instituţiilor implicate în planul european, consiliile judeţene reprezintă organisme desemnate 

conform art. 27 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 

octombrie 2007, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite produse agricole. 

 Astfel, s-a încheiat Acordul de cooperare nr. 25124/31.07.2013 şi Actul adiţional la 

Acord, între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură şi Consiliul Judeţean Tulcea prin 

care s-a alocat judeţului Tulcea cantitati de produse alimentare de stricta necesitate care au 

fost distribuite pe localitati si beneficiari, conform prevederilor legale. 

 În vederea implementării programelor de încurajare a consumului de fructe în şcoli 

(OUG nr. 24/2010) şi de furnizare a produselor de panificaţie şi lactate elevilor din instituţiile 

şcolare (OUG nr. 96/2002) la nivelul judetului Tulcea, s-a  facut achizitia pentru lapte, corn si 

mere, produse care s-au distribuit in scoli. De asemenea, s-au întocmit  documente privind  

„Cererea pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar” către APIA – Centrul Judeţean 

Tulcea, pentru ambele programe; achizitii publice pentru lapte, corn si mere pentru elevi;  

cerere de plată privind acordarea ajutorului financiar în cadrul programului privind distribuţia 

produselor lactate pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi 

pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru 

anul 2013, în valoare de 147.772,78 euro, sumă recuperată în totalitate; 

La cheltuieli, executia pe anul 2013 este in suma de 111.335,0 mii lei, fata de prevederile 

de 135.145,3 mii lei, in procent de 82,38%, fata de executia  la veniturilor de 103,35%, 

intrucit la sfarsitul anului exercitiul financiar s-a  incheiat cu excedent de 12.458,44 mii lei, 

care se reflecta in excedentul anului precedent, reprezentand sumele primite din rambursări 

pentru proiectele cu finantare nerambursabila şi sume alocate din bugetul de stat aferente 

corecţiilor financiare,  

A. Bugetul propriu- executia  la cheltuieli - pe capitole se prezinta dupa cum urmeraza: 

1. Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 14.640,0 mii  lei, 

iar plăţile efectuate au fost în sumă  de 12.272,79 mii lei; cu o pondere in total cheltuieli de 

11,02%. 

2. Alte servicii publice generale cod 54.02– credite  bugetare anuale prevazute 864 mii lei, 

executie 759,02 mii lei. 

3.Tranzactii privind datoria publica – cod 55.02 - fata de 2.299 mii lei prevederi  bugetare, 

executie 1.716,66 mii lei (economiile se justifica prin faptul ca dobânzile practicate de bănci 

au scăzut în cursul anului); pondere in total cheltuieli 1,54%. 

4. Aparare nationala – cod 60.02 - Centrele Militare judeţene - prevedere 150 mii lei, executie 

139,91 mii lei. 

5. Protectie civila – cod 61.02.05- I.J.S.U. - prevedere 180 mii lei, executie 162,97 mii lei; 

6. Ordine publica si siguranta nationale – cod 61.02.50 – ATOP - prevedere 80 mii lei, 

executie 58,75 mii lei; 

7. Învăţământ – cod 65.02 - creditele prevăzute au fost în sumă de 8.693,0 mii lei, iar plăţile 

efectuate în sumă de 8.607,77 mii lei, cu o pondere in total cheltuieli de 7,73%.  

8. Sănătate – cod 66.02- creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 5.263,80 mii lei, iar 

plăţile efectuate sunt în sumă de 6.260,97 mii lei, reprezentând sume transferate pentru 

investitii la Spitalul Judeţean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţul 

Tulcea. 

9. Cultura – cod. 67.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 10.825 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 9.227,17 mii lei, cu o pondere in total cheltuieli de 8,29 %.  

10. Asistenţă socială – cod 68.02 - creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 53.587,0 

mii lei şi plăţi efectuate în sumă de 52.544,13 mii lei, cu pondere in total cheltuieli de 47,19%. 

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod 70.02 - creditele bugetare au fost prevăzute 

în sumă de 960 mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 698,09 mii lei. 
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12. Protecţia mediului - colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 1.100 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 246,69 mii lei. 

13. Acţiuni generale economice – combatere inundaţii şi programe de dezvoltare regională – 

credite bugetare prevăzute 4.396 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.917,81 mii lei, 

pondere in total cheltuieli 2,62%. 

14. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – credite bugetare prevăzute 892 mii lei 

şi s-au efectuat plăţi în sumă de 760,98 mii lei. 

15. Transporturi - credite bugetare prevazute 26.491 mii lei, plati efectuate in suma de 

13.386,64 mii lei, pondere in total cheltuieli 12,02%. 

16. Alte actiuni economice/ turism - credite bugetare prevazute 1.710 mii lei, plati efectuate -

514,86 mii lei, pondere in total cheltuieli 5,67%. 

B. Bugetul  institutiilor publice subordonate Consiliului Judetean - finantate din subventii 

si venituri proprii: 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2013 – 

64.906,59 mii lei, executie 59.647,37 mii lei, veniturile totale s-au realizat in procent de 93,01 

%; 

2. Institutul de Cercetari Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate - 3.825 mii lei, executie 

3.721,93 mii lei, veniturile proprii s-au realizat in procent de 97,31 %; 

4. Centrul Cultural Jean Bart – credite 2013 aprobate 1.471 mii lei, executie 1.428,05 mii lei, 

venituri totale realizate in procent de 97,08 %; 

7. Biblioteca Judeteana „Panait Cerna”- credite 170 mii lei , executie 161,56 mii lei, veniturile 

proprii realizate doar in procent de 96,82 %; 

9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea - credite 2013 suma de 

1.889 mii lei, executie 1.406,06 mii lei, veniturile proprii realizate doar in procent de 99,39%; 

10. Camera Agricolă Judeţeană Tulcea - credite aprobate 442 mii lei, executie 407,15 mii lei, 

veniturile totale  realizate doar in procent de 92,12%; 

Pentru împrumuturile contractate de instituţia noastră cu B.C.R. S.A. Tulcea şi cu 

C.E.C. Bank Tulcea, cât şi pentru împrumutul garantat de Consiliul Judeţean Tulcea în 

favoarea Aeroportului Delta Dunării Tulcea, lunar, în conformitate cu prevederile legale, s-au 

transmis Ministerului de Finanţe - Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică  

situaţiile privind împrumuturile interne/ externe contractate direct, fără garanţia statului, sau 

garantate de autoritatea administraţiei publice locale.  

Cheltuielile de dezvoltare (cheltuieli de capital şi proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă postaderare) au fost în sumă de 9.435,77 mii lei în anul 2013. 

 Conform atribuţiilor directiei, în anul 2013 s-au întocmit Situaţii financiare conform 

prevederilor locale pentru bugetul propriu, si pentru un număr de 9 instituţii  (partea de bilanţ 

şi anexe) și Raportul (partea de explicaţii a soldurilor înregistrate în conturi la data raportării), 

anexe aferente. 

Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de rambursare 

pentru  proiectul finanţat din fonduri structurale SMIS 14320 “Reparaţie şi modernizarea 

imobilului din Tulcea, str. Gloriei nr. 4 pt. funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Tulcea”. 

 

Activitatea de Investiții, Fonduri Externe și Management al Proiectelor 

 

Directia Investiţii, Fonduri Externe şi  Managementul Proiectelor a derulat in anul 

2013 investitii  si proiecte  finanţate din bugetul judeţean si din alte fonduri guvernamentale şi 

europene precum si  lucrarile  de intretinere si reparatii ale retelei de drumuri judetene. 
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A. PROIECTE, INVESTITII  SI LUCRARI FINANTATE  PRIN  PROGRAME 

NATIONALE SI DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN 

TULCEA 

 

I.Investiții recepționate  

Au fost receptionate urmatoarele  investitii in valoare totala de 38 902 mii lei: 

 

1. Modernizare DJ222A, Nifon - Luncavita, km 16+000 - 37+545 

2. Reabilitare DJ222, Tulcea – Sarichioi – Enisala, km 2+530- 40+000 

 

II. Investitii noi initiate in anul 2013 

Au fost initiate urmatoarele investitii noi in valoare totala de  16 208,386 mii lei:  

 

1. Amenajare spatii medicale si locuinte de serviciu, imobil str. I.L.Caragiale, Tulcea. 

Valoarea investitie  = 1.000   mii  lei   

Sursa de finantare: bugerul propriu al Consiliului Judetean Tulcea 

Proiectul consta in realizarea la parter a unor spatii pentru medicina legala clinica, iar 

la etaj vor fi amenajate 6 apartamente cu cate doua camere fiecare care vor fi alocate pentru 

tinerii specialisti care lucreaza in domeniul sanatatii. 

Stadiul Fizic realizat este de 30% din lucrare: sarpantă, astereală, compartimentări din 

zidărie, desfaceri, demolări.  

Data inceperii lucrarilor = 5 noiembrie 2013 

Finalizarea lucrarii este martie 2014. 

 

2. Consolidare - Reabilitare Secţia de Psihiatrie - imobil anexa a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tulcea. 

Sursa de finanţare:  Ministerulul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Valoarea investitiei :                                   8.102,386   mii  lei  /  1.849,606 mii euro   

din care C+M                                               5.768,214   mii  lei  /  1.316,763 mii euro 

Valoarea finanţată prin CNI S.A.                    3.243,124 mii  lei   /   740,338 mii euro  

din care C+M                                                2.425,024 mii lei   /    553,583 mii euro 

Valoarea investiţiei finanţată prin   CJT           4.859,172 mii  lei  /   1.109,268 mii euro  

din care C+M                                                 3.343,19 mii lei    /   763,18 mii euro 

 

Stadiul de realizare a proiectului : În curs de finalizare proiectul tehnic – luna ianuarie 

2013.Dupa avizarea proiectului, se va lansa procedura de achizitie lucrari atat de CNI S.A. cat 

si de Consiliul Judetean Tulcea.   

      

3.Construire ansamblu de locuinte pentru tineri specialisti, in regim de inchiriere, str. 

Frumoasa nr.6, Tulcea. 

Sursa de finantare va fi asigurata de catre Agentia Nationala pentru Locuinte iar Consiliului 

Judetean Tulcea va participa la realizarea utilitatilor si sitematizarii pe orizontala (apa, 

canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii 

verzi). 

Valoare totala a investitie = 6.406,00 mii lei  

din care C+M                  = 5.152,00 mii lei 

Valoare finantata de ANL = 5.254,00 mii lei  

din care C+M                  = 4.296,00 mii lei 

Valoare finantata de CJT  = 1.151,00 mii lei  

din care C+M                  =   855,00 mii lei 



7 
 

Investitia consta in realizarea a 24 de unitati locative pentru tinerii specialisti din 

domeniul sanatatii.  

S-a realizat Puz-ul si Studiul de fezabilitate, urmand obtinerea avizarilor necesare 

pentru promovarea investitiei pentru anul 2014 prin Programul ”Constructii locuinte pentru 

tineri, destinate inchirierii”. 

 

4.,,Casă de tip familial pentru copii cu dizabilităţi”, din Tulcea, str. Spitalului nr. 28, judeţul 

Tulcea 

Valoare contract = 700,00 mii  lei   

Finanţarea este asigură de Consiliul Judetean Tulcea 

Lucrarea este in curs de executie cu finalizare in aprilie 2014. 

 

III. Investitii de infrastructura finantate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

(PNDL), aprobat prin OUG nr. 28/2013 

Pe parcursul anului 2013, pentru judeţul Tulcea s-a aprobat spre finantare proiectul 

,,Reabilitare DJ 222C  Murighiol – Iazurile - Agighiol, km 36+332-62+926,, in valoare totala 

de 49 023,64 mii lei care prevedere reabilitarea a 26,594 km de drum judetean. 

 

IV.Pregatire proiecte de infrastructura pentru turism 

 

1. Miniport in localitatea Murighiol 

 Valoare totala a investitie = 48.500,00 mii lei. 

S-a revizuit, adaptat si actualizat documentatia de proiectare la noile conditii din teren in 

vederea promovarii proiectului. 

Sursa de finantare pentru actualizarea proiectului a fost alocata de catre Consiliul Judetean 

Tulcea in valoare de 80 mii lei. 

Proiectul prevede realizarea unui miniport turistic pentru 84 de ambarcatiuni cu lungime front 

de acostare de 1100 ml, construirea unui sediu administrativ, atelier de reparatii nave, rampa 

pentru ridicat nave, pasarela pietonala. 

Proiectul este pregatit pentru accesare fonduri nerambursabile. 

 

1. Miniport turistic in localitatea Sarichioi 

 

Valoarea totala a investitiei :              27.914.699 lei    6.265.074 euro 

din care constructii montaj:             22.003.393 lei    4.911.362 euro 

In vederea promovarii proiectului „Miniport turistic in localitatea Sarichioi”, s-a revizuit si 

actualizat documentatia de proiectare si s-a eliberat autorizatia de construire, urmeaza sa se 

gaseasca fondurile necesare pentru executia lucrarilor. 

Sursa de finantare pentru actualizarea proiectului a fost alocata de catre Consiliul Judetean 

Tulcea in valoare de 85,00 mii lei. 

Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea durabila atat a localitatilor Sarichioi si 

Enisala cat si a intregii regiuni si crearea a unor noi oportunitati de dezvoltare a turismului, 

relansarea economica si ocuparea fortei de munca. 

Proiectul consta in realizarea unui miniport turistic pentru 230 de nave, construirea unui sediu 

administrativ, atelier de reparatii nave, rampe pentru ridicare-lansare nave, spaţiu de 

adăpostire a cca. 50 de ambarcaţiuni, drum de acces, alei pietonale, terenuri sport, spatii verzi 

si asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, statie de epurare, energie electrica). 

Proiectul este pregatit pentru accesare fonduri nerambursabile. 

 

V. Lucrări  de intretinere si reparatii  drumuri judetene  
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1. Reparaţii curente drumuri judeţene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea 

optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei.  

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2013, a fost alocată suma de 4.960,00 mii lei, din 

care au fost executate lucrări de reparaţii curente drumuri judeţene în sumă de 4.524 mii lei, 

respectiv: 

 Lucrări de întreţinere curentă (activitate vară-iarnă) executate pe întreaga reţea a drumurilor 

judeţene (611,821 km) din judeţul Tulcea, Lot1-Zona Est şi Lot2-Zona Vest, în valoare de 

2.324 mii lei; 

 Reparaţii îmbracaminţi asfaltice (plombe şi covoare bituminoase) executate secvenţial pe o 

lungime totala de aproximativ 44 km drumuri judeţene, în valoare totală de 1.352 mii lei, 

după cum urmează: 

 - DJ222E în localitatea Casimcea, km 8+860–11+360, L=2,500 km;  

 - DJ222K în localitatea Greci, km 2+550–3+000 L=0,450 km;  

 - DJ222B în localitatea Topolog, km 24+400-26+600, L=2,200 km;  

 - DJ 222F, Limită jud. Constanţa – Dăeni – Ostrov – Peceneaga – Traian,  

 km 10+800-46+877, L=36,077 km;  

 - DJ 229, Alba - Int. DN22F, km 21+000 - 23+740, L= 2,740  km.  

 reparaţii drumuri judeţene pietruite executate pe o lungime totală de aproximativ 15 km, în 

valoare totală de 848 mii lei, după cum urmează: 

 - DJ229C, Nifon – Manastirea Cocoş km 10+300-17+916, L=7,616 km; 

 - DJ229, Niculiţel – Valea Teilor, km 10+000 – 11+200, L=1,200 km; 

 - DJ223A, Fântâna Mare – int. DN22D, km 36+000 - 39+800, L=3,800 km; 

 - Drumul de acces către staţia de transfer deşeuri Sulina, L=2,600 km. 

 

VI. Lucrari de interventie in regim de urgenta  

Urmare a inundaţiilor din primăvara anului 2013, în regim de urgenţă, prin HG nr. 

167/10.04.2013, judeţului Tulcea i-a fost alocată suma de 3.900,00 mii lei, din care s-au 

realizat următoarele lucrări: 

- Dig apărare comuna Ceatalchioi      = 1.000,00 mii lei 

- Supraînălţare şi refacere infrastructură DJ222N km 4+000-11+000  = 2.500,00 mii lei 

- Intervenţii la digurile locale - 400,00 mii lei, din care: 

 - Consolidare dig între Nufăru – Victoria     = 60 mii lei 

 - Închidere breşe la dig protecţie Mila 23     = 60 mii lei 

 - Supraînălţare dig Dunavăţu de Jos - Dunavăţu de Sus   = 118 mii lei 

 - Închidere breşe dig comuna Maliuc     = 35 mii lei 

 - Consolidare linie apărare Ceatalchioi-Pătlăgeanca   = 25 mii lei 

 - Consolidare dig în localitatea Letea, comuna C.A.Rosetti  = 45 mii lei 

 - Consolidarea malului Dunării cu piatră la staţia de apă comuna Pardina, 

aprovizionarea cu motorină, saci rafie, geotextol, piatră brută, a comunelor din Delta Dunării, 

pentru intervenţii împotriva inundaţiilor                = 57 mii lei 

 

B – PROIECTE  SI INVESTITII  FINANTATE  PRIN  FONDURI EXTERNE  

 

I. Proiecte  cu finantare nerambursabila aflate in implementare  la inceputul anului 

2013   

 

1. „Reparaţia capitală, reabilitarea şi modernizarea imobilului din Tulcea, strada 

Gloriei nr. 4, pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Tulcea”, co-finanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2007 – 
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2013 Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3.: Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 

României ca destinaţie turistică, conform Contractului de finanţare nr. 1933/22.07.2011. 

Valoare proiect  -  1.782,816 mii lei  fiind finalizat la  22.01.2013. 

Perioada de implementare a proiectului a fost 22.07.2011 – 22.01.2013. 

Obiectivul proiectului a fost promovarea potenţialului turistic din nordul Dobrogei, in 

vederea sporirii atractivitatii destinaţiei “Judeţul Tulcea” pentru turism şi afaceri. 

În luna noiembrie 2012 s-au finalizat lucrarile de investitii, iar detaliile privind stadiul 

implementării proiectului au fost făcute publice în cadrul unor acţiuni de vizibilitate ale 

proiectului (material postat pe pagina web a Consiliului Judeţean Tulcea, inserţii în publicaţii 

de profil, comunicate de presă, distribuiri pliante, participări la târguri de turism). 

In anul 2013 s-au intocmit raportul final si cererea de rambursare finala; Finalizarea 

implementării în termenul prevăzut în contractul de finanţare; 1 Cerere de Rambursare a 

Cheltuielilor – finală; 1 Raport de progres – final; Participare la un targ de turism la Viena 

pentru promovarea rezultatelor proiectului; Activitate de vizibilitate (conferinta de presa 

finala, comunicat de presa, site: www.cnipttulcea.ro) 

 

2. ,,Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 

primului ajutor calificat, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”  - Finantat prin Programul 

Operational Regional 2007-2013,  Axa 3 ,, Imbunatatirea infrastructurii sociale’’.  

Implementarea se asigura in baza contractul de finanțare nr. 1168/13.12.2010 intre 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala 

Sud – Est - Brăila si Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Est pentru Situații de 

Urgenta, iar Consiliul Judetean este partener in acest proiect.   

Valoarea totală a proiectului pentru cele 6 judeţe este de 51.514.560,00 lei. Din 

aceasta, suma repartizată judeţului Tulcea este de 7.809, 029 mii  lei (inclusiv TVA).  

Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, repectiv 13.12.2010 – 

14.03.2014.  

In cadrul acestui proiect, pentru  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Delta” al 

Judeţului Tulcea, au fost achizitionate, in anul 2013,   următoarele echipamente specifice:  

- trei autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare – 2 mașini in Municipiul 

Tulcea si 1 mașina Oraș Babadag;  

- o autospecială pentru descarcerări grele - 1 mașina Municipiul Tulcea;  

- trei autospeciale de capacitate medie - 1 mașina Municipiul Tulcea, 1 mașina Oraș Babadag si 

1 mașina Oraș Macin 

- două ambulanţe de prim ajutor (SMURD) - 1 mașina Municipiul Tulcea si 1 mașina Oraș 

Macin; 

- o ambulanţă de reanimare – (SMURD) - 1 mașina Municipiul Tulcea 

- autospeciale de stingere a incendiilor categorie medie  

- autospeciale de stingere a incendiilor categorie  mare 

 

II. Proiecte  cu finantare nerambursabila finalizate,  pentru care se monitorizeaza 

sustenabilitatea si durabilitatea  

 

1. Proiect finalizat: „Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul 

Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale” 

1 Raport de durabilitate a investiţiei 

Elaborare şi transmitere documente în perioada ex-pos. 
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2.Proiect „Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de 

acces şi de mediu” 

2.Rapoarte privind durabilitatea investiţiei  

3. Proiect ,,Modernizarea Infrastructurii de Acces către Zona Turistică Murighiol – Uzlina – 

Dunavăţ Lacul Razim’’ 

1 raport privind durabilitatea investitiei 

4.Proiect “ Dezvoltarea serviciilor electronice catre cetateni si mediul de afaceri din judetul 

Tulcea”      

1 raport privind durabilitatea investitiei 

 

III. Proiecte  cu finantare nerambursabila aprobate - Contracte de finantare semnate in 

anul 2013   

  

1.’’Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea  

Sursa de finantare : „-Programul Operational Sectorial ,, Mediu’’ 2007-2013 , bugetul 

de stat si bugetul  judetean 

Valoarea totala a proiectului este de  135 041,98 mii lei ( inclusiv TVA) 

Obiectivele specifice ale acestui proiect, definite la faza de studiu de fezabilitate in 

conformitate cu legislatia si directivele UE si nationale, sunt: 

 Cresterea acoperirii cu servicii de colectare si management al deseurilor la preturi 

acceptabile; 

 Reducerea cantitatilor de deseuri depozitate; 

 Cresterea cantitatilor de deseuri sortate si valorificate; 

 Executia unei infrastructuri eficiente de management al deseurilor in judetul Tulcea; 

Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea  (SMID) consta din 

urmatoarele componente: 

 Colectarea deseurilor; 

 Transferul deseurilor; 

 Sortarea deseurilor reciclabile (facilitati de recuperare materiale si reciclare); 

 Tratarea deseurilor biodegradabile (tratare mecano-biologica - TMB, compostare); 

 Eliminarea deseurilor; 

 Reabilitarea depozitelor de deseuri urbane neconforme existente. 

 

2 – „Marea Neagră – Unitate şi diversitate în antichitatea romană’’ - Programul 

Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013 - Prioritatea 3. Sprijinirea iniţiativelor culturale 

şi educaţionale in scopul dezvoltării unui mediu cultural comun în Bazin - Măsura 3.1 

Promovarea reţelelor culturale şi a schimburilor educaţionale în cadrul comunităţilor din 

bazinul Mării Negre, conform contractului nr. 41901/05.06.2013, între Unitatea Administrativ 

- Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate Comună de Management. 

Valoarea totală a proiectului este de 385.483,06 EURO. 

Perioada de implementare a proiectului   este de 24 luni, respectiv 06.06.2013- 

05.06.2015. 

Obiectivele generale ce urmează a fi îndeplinite în cadrul proiectului constau în: 

crearea unei reţele de instituţii ştiinţifice, culturale şi cu funcţie administrativă care să 

promoveze – pe termen lung - schimbul de valori ştiinţifice şi culturale în Bazinul Marii 

Negre, promovarea, integrată şi solidară, a patrimoniului mobil şi imobil de epocă romană al 

regiunilor din bazinul Mării Negre, precum şi educarea publicului din zonă în direcţia 

cunoaşterii şi protejării patrimoniului şi monumentelor antice, a moştenirii comune romane. 

Parteneriatul ce stă la baza prezentului proiect are următoare componenţă:  
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Consiliul Judeţean Tulcea - Partener principal (aplicant), Muzeul de Arheologie din 

Thessaloniki, (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna, (Bulgaria), Universitatea Liberă 

Internaţională a Moldovei, (Republica Moldova), Institutul de Arheologie al Crimeii din 

Simferopol, (Ucraina), Muzeul de Arheologie Batumi, (Georgia), Direcţia pentru Cultură şi 

Turism a Provinciei Sinop, (Turcia), si 13 Parteneri Asociați din Grecia, Ucraina, Turcia, 

Franța, Italia, Marea Britanie si Romania. 

  

             3. - Punerea in valoare a Bazilicii Paleocrestine cu Cripta din comuna Niculitel, 

judetul Tulcea prin reabilitarea acesteia si crearea infrastructurii conexe - Programul 

Operational Regional  2007-2013  - Axa 5  Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - 

DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea 

/modernizarea infrastructurilor conexe, finantat in baza contractului nr. 3817/30.08.2013.    

Valoarea proiectului este de 11.424,309 mii  lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni, incepand cu 30.08.2013.  

Obiectivul proiectului este conservarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea şi crearea 

infrastructurii conexe  pentru Bazilica Paleocreştină cu criptă din comuna Niculiţel judeţul 

Tulcea, valorificarea potenţialului turistic local prin punerea în valoare  a monumentului 

istoric de valoare naţională, creşterea atractivităţii zonei pentru investitori. 

 

4. - Reabilitarea si modernizarea  Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea - Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, 

Domeniul Major de Interventie 3.1  Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 

serviciilor de sanatate. Implementarea se asigura in baza contractului de finantare nr. 

3773/25.07.2013. 

Valoarea proiectului este de 15.037,417 mii lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, . 

Obiectivul proiectului este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației din judeţul Tulcea. Atingerea obiectivului se va realiza prin: 

• Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea Unitatii de 

Primiri Urgente amplasata la parterul Corpului A, in jumatatea nordica a acestuia din cadru 

Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. 

• Reabilitarea termica a ansamblului format din Corpul A (Spitalul Judetean) si Corpul B 

(Policlinica Judeteana ) pentru reducerea  costurilor cu intretinerea cladirii. 

 

  5. SIERA 2 - Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a Sistemului Informatic 

Integrat: Registrul Agricol Electronic 

 

Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 

prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, 

Domeniul Major de Intervenţie 2:  „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Operaţiunea 3.2.1: „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” . Implementarea se realizeaza in baza 

contractului de finanţare nr. 1338/321/16.12.2013 incheiat între Ministerul pentru Societatea 

Informationala în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei 

în calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Tulcea, 

în calitate de Beneficiar, 

Valoarea proiectului este 6.512, 400 mii lei. 

Perioada de implementare 18 luni, incepand cu 18.12.2013. 

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta dezvoltarea serviciilor publice la nivelul 

judetului Tulcea prin crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a 
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Registrului Agricol si a altor activitati specifice, astfel incat, in urma implementarii 

proiectului, sa se realizeze depasirea simplei digitalizari a documentelor si redefinirea, 

regandirea in totalitate a proceselor si procedurilor astfel incat cetatenii si firmele sa 

beneficieze de servicii publice administrative cu un grad inalt de sofisticare, cu rezultate 

vizibile in economia de timp si energie, cu impact in eficienta.  

Proiectul se implementeaza de catre Consiliului Judetean, in parteneriat cu  15 UAT-uri 

(Orasul Babadag, Comuna Beiaud, Comuna Casimcea, Comuna Cerna, Comuna Ciucurova, 

Comuna Dorobantu, Comuna Hamcearca, Comuna Horia, Comuna Izvoarele, Comuna Mihai 

Bravu, Comuna Peceneaga, Comuna Slava Cercheza, Comuna Stejaru, Comuna Topolog, 

Comuna Valea Teilor). 

 

IV.   Proiecte cu finantare nerambursabila  in evaluare  

 

Pe langa proiectele pentru care s-au incheiat contractele de finantare,  au fost depuse si 

3 cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa 

prioritara 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a   zonelor 

pescăreşti, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi 

cultural al zonei, Acţiunea 2: Investiţii în acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a 

patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta 

Dunării, Indicator  1: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau istoric. 

1. ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Enisala specifică zonei pescăreşti 

Sarichioi”  Valoare  - 657 ,404 mii  lei 

2.  ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Halmirys specifică zonei pescăresti 

Murighiol”  Valoare  - 745, 492 mii lei 

3. ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Argamum specifică zonei pescăreşti 

Jurilovca”  Valoare  -  723,671 mii  lei 

 

Cerere de finanţare: „CULTURAL TOUR – Turism cultural şi tradiţii în judeţul 

Tulcea” 

Elaborarea şi transmiterea de clarificări în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 

 

V.Initieri de proiecte cu finantare europeana, pentru perioada urmatoare: 

 

1. Reabilitare si modernizare Spital Judetean de Urgenta (inclusiv dotare) – reabilitare sectii 

(studii SF, expertize) 

2. Punerea in valoare a potentialului istoric prin reabilitarea obiectivului istoric Cetate 

Proslavita si farul vechi Sulina, judetul Tulcea (expertiza, DALI, studii) 

3. Punerea in valoare a patrimoniului muzeal: Muzeul de Etnografie si Arta Populara si 

Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea 

4. Punerea in valoare a patrimoniului arheologic prin reabilitarea Cetatii Noviodunum, 

Arganum – Capul Dolosman, Eco-muzeul Vaii Slavelor, Muzeul Cetatii Ibida si un parc 

arheologic Ibida  - Slava Cercheza 

5. Punerea in valoare a potentialului turistic al A.Z.L. Sulina (cf. studiu de solutii) 

 

ACTIVITATEA DE COLECTARE TAXE  ŞI  TARIFE  DE UTILIZARE A 

DOMENIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 

 

Până la data de 31.12.2013, din taxele şi tarifele  de utilizare a domeniului public judeţean din 

zona drumurilor judeţene s-a încasat suma de 400,10 mii lei, după cum urmează: 

 - 307,07 mii lei - Taxa de utilizare a drumurilor judetene din judetul Tulcea (vinieta) 
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 - 62,61 mii lei - Contracte privind utilizarea zonei drumurilor judeţene (15 contracte) 

 - 26,22 mii lei - Acorduri prealabile de executie lucrari in zona drumurilor (67 

acorduri) 

 - 4,20 mii lei - Autorizatii de amplasare si acces in zona drumurilor (17 autorizatii) 

 

B. ACTIVITATI DERULATE DE COMPARTIMENTUL UIP 

 

Compartimentul UIP a desfășurat activitati pentru promovarea proiectului “Sistem de 

management integrat al deseurilor in judetul Tulcea”: 

- compartimentul UIP a colaborat permanent cu Ministerul Mediului si Padurilor, a 

colectat si prelucrat toate datete solicitate de consultantul extern privind salubrizarea 

localitatilor din judet in vederea definirii solutiei de colectare a deseurilor menajere pentru 

zona de terasa a judetului si a optimizarii celei pentru Delta Dunarii, coordonand totodata 

consiliile locale în vederea realizării serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor. 

- a verificat  toata documentatia transmisa de consultantul extern pentru proiectul “Sistem 

de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea”, in sensul armonizarii solutiei tehnice 

cu realitatile judetului Tulcea. 

- a participat la intocmirea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii si 

furnizare aferente proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 

Tulcea”. 

- a asigurat activitatea de obtinere a avizelor pentru proiectul “Sistem de management 

integrat al deseurilor in judetul Tulcea” precum si pentru urmatoarele proiecte de investitii:  

 

 PUZ -”Depozit de deseuri si statie de tratare mecano-biologica Mihai Bravu: 

-documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor la faza PUZ  

-documentatia pentru consultarea populatiei. 

 

 Demolare constructie din str, Victoriei, nr.15, Tulcea: 

-expertiza tehnica a constructiei; 

-documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de demolare. 

 

Construire Depozit de deseuri Mihai Bravu: 

- avize in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

 

Inchidetea depozitelor neconforme Sulina, Isaccea, Macin: 

- avize in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

 

Activitati in domeniul protectiei mediului: a  urmarit si a participat la derularea Programului 

de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate in judetul 

Tulcea  finantat de Administratia Fondului pentru Mediu  

 

Activitatea de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

 

  Activităţile pe linie de amenajarea teritoriului şi urbanism au constat,  în principal în 

coordonarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, inclusiv prin coordonarea  

procesului  de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor locale 

aferente; asigurarea direcţiilor de dezvoltare armonioasă a localităţilor, prin verificarea şi 

supunerea spre avizare a documentaţiilor de urbanism care corespund cerinţelor dezvoltării 

urbanistice echilibrate, autorizarea sau avizarea conform competentelor legale a unor investiții 
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cu impact favorabil în teritoriu, încadrate în prevederile documentaţiilor de urbanism 

aprobate. 

Compartimentului  Amenajarea Teritoriului  a coordonat activitatea de reactualizare a 

Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentului General de Urbanism (RGU) la 

nivel judeţean şi la nivelul comunelor din județul Tulcea. Au fost transmise adrese către 

unităţile administrativ teritoriale  din judeţul Tulcea prin care a fost  solicitată reactualizarea 

Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele cărora le expiră termenele PUG-urilor 

existente. 

De asemenea,  au fost   efectuate solicitări  către Ministerul  Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice- Direcţia Generală de Urbanism, privind finanţarea  comunelor din 

judeţul Tulcea  pentru reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a 

Regulamentului General de Urbanism (RGU). Au fost verificate şi avizate  documentaţiile 

pentru  emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor la două 

companii care au sucursale în judeţul Tulcea  (CNADNR-Sucursala Tulcea) şi au fost respinse 

2 documentaţii, în vederea completării  pentru S.C. Marea Neagră S.A. Sulina şi S.C. Maliuc 

S.A. Maliuc. Au avut loc activități de monitorizare a protejării monumentelor istorice şi a 

celor naturale, prin avizarea sau autorizarea documentaţiilor în condițiile respectării avizelor 

specifice. 

În ceea ce privește eliberarea avizelor pentru documentaţii de urbanism, amenajarea 

teritoriului şi conform H.G. nr.1516/2008,  cu asigurarea consultării populaţiei, în prealabil, 

în această perioadă au fost avizate 38 de documentaţii. Referitor la eliberarea avizelor unice 

ale Consiliului Județean Tulcea pentru documentaţii P-U-G – etapa I -1; PUZ – 69; PUD – 1; 

DTAC – 39. 
Au fost eliberate 55 certificate de urbanism, din care multe au vizat investiţii de  

infrastructură  tehnico-edilitară şi investiţii în energie neconvenţională; au fost eliberate 20 

autorizaţii de construire; a fost prelungită valabilitatea unor certificate de urbanism – 15; a 

fost prelungită valabilitatea a 8 autorizaţii de construire. 

        Pentru efectuarea inspecției urbane pe teritoriul județului şi soluţionarea 

petiţiilor pe linie de urbanism au fost efectuate 10  controale în teritoriu.  

Au fost realizate activităţi legate de avizarea PUZ Parcul industrial M. 

Kogălniceanu și s-a participat la finalizarea demersurilor pentru Concursul de soluții 

„Propuneri de dezvoltare economică teren A.Z.L Sulina”, având în vedere elaborarea 

anterioară a temei de proiectare în cadrul D.U.A.T. 

O altă parte a activității direcției a constat în verificarea documentaţiilor şi a 

solicitărilor întocmite în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 834/1991, pentru societăţile 

comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, în vederea obţinerii Certificatului de 

atestare a dreptului de proprietate asupra terenului-inclusiv verificări pe teren. 

Personalul compartimentului informatică - GIS a asigurat permanent evidenţa şi 

gestionarea bazelor de date ale Consiliului  Județean Tulcea, întreținerea paginii WEB a 

instituţiei, administrarea şi întreținerea sistemului de comunicaţii date, realizarea materialelor 

pentru toate direcțiile Consiliului Județean Tulcea şi, după caz, pentru instituţiile subordonate, 

operații curente de întreținere si depanare software şi hardware,  configurarea servere-lor şi 

staţiilor de lucru; 

De asemenea, personalul a participat la realizarea şi implementarea Proiectului 

„Dezvoltarea serviciilor electronice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri din județul 

Tulcea”. 
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Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public  

Compartimentul ,,Autoritatea Județeana de Autorizare Transport Public” este 

compartimentul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea care se ocupă cu transportul 

rutier public local de persoane prin curse regulate,  transport rutier public local de persoane 

prin curse regulate speciale, eliberări Autorizaţii Speciale de Transport  pentru autovehicule 

care depăşesc masa totală maximă admisă, controlul, sancţionarea şi încasarea privind TAXA 

de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea pentru autovehiculele de transport marfă 

şi persoane.  

În anul 2013, compartimentul a desfăşurat următoarele activităţii: 

-   a urmărit modul cum operatorii de transport rutier public de persoane respectă Programul 

Judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, în judeţul Tulcea. 

- a efectuat un program comun de control cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat pentru 

Control în Trafic Rutier  şi cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră 

Tulcea  pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea privind TAXA de utilizare a drumurilor 

judeţene din Judeţul Tulcea. 

- a răspuns adreselor şi petiţiilor care au fost repartizate compartimentului. 

- a desfăşurat un program comun de control cu reprezentanţi  ai Inspectoratului Judeţean de 

Poliţiei Rutiere Tulcea pe traseele judeţene privind combaterea transporturilor ilicite de 

persoane cu autoturismul proprietate personală şi respectarea transportului agabaritic. 

- a propus şi întocmit modificări şi completări ale Programului Judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate din judeţul Tulcea pentru perioada 2008 – 2013.  

-   a analizat, întocmit şi eliberat Licenţe de traseu prin curse regulate speciale operatorilor de 

transport care efectuează transport rutier de persoane prin curse regulate speciale în judeţul 

Tulcea. 

 - a întocmit acte adiţionale privind prelungirea Programului judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate. 

- a întocmit documentele necesare licitaţiei privind Programul de transport rutier public 

judeţean de persoane prin curse regulate din judeţul Tulcea. 

- a introdus datele în aplicaţia Centrului Naţional de Management pentru Societatea 

Informaţională Bucureşti privind traseele judeţene,  pentru licitaţia din decembrie 2013. 

- a întocmit și redactat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru 

transportul rutier public judeţean de persoane realizat prin curse regulate cuprinse în 

Programul judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019. 

- a analizat,  întocmit şi eliberat Autorizaţii Speciale de Transport pentru autovehiculele care 

depăşeau masa totală maximă admisă a căror încărcătură este indivizibilă şi fără încărcătură, 

care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.  

- a aplicat amenzi contravenţionale atât persoanelor juridice cât şi fizice care nu deţineau 

vinietă pe drumurile judeţene ale judeţului Tulcea şi totodată persoanelor fizice care efectuau 

transport ilegal de persoane cu autoturismul proprietate personală în judeţul Tulcea. 

- a analizat, întocmit şi elaborat contracte de prestări servicii cu agenţi economici pentru  

vânzarea vinietelor privind Taxa  de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea. 

- a întocmit şi eliberat documente privind distribuirea, vânzarea şi încasarea sumelor rezultate 

din TAXA  de utilizare a drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea. 

 

Achizitii Publice 

 

În perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013 Biroul achiziţii publice şi-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv a aplicat şi a derulat procedurile de atribuire solicitate de structurile de 
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specialitate din cadrul instituţiei, cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 

2013.   

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2013 a fost actualizat ori de câte ori a 

fost necesară achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări care nu au fost incluse iniţial, 

conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru fiecare procedură de achiziţie, Biroul achiziţii publice a elaborat şi a transmis 

spre verificare şi validare Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor 

Publice (A.N.R.M.A.P.) notele privind estimarea valorii, justificarea criteriilor de atribuire, a 

cerinţelor de calificare şi îndeplinirea condiţiilor legale de aplicare a procedurilor respective.   

  Documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţie, respectiv caietele de 

sarcini, fişele de date, clauzele contractuale şi formularele au fost, de asemenea, transmise 

A.N.R.M.A.P. spre verificare şi validare.  

Biroul achiziţii publice a îndeplinit obligaţiile legale referitoare la publicitate, 

respectiv a publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice anunţurile de intenţie, 

anunţurile de participare, invitaţiile de participare, anunţurile de atribuire, clarificările, eratele 

şi documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţie, respectiv caietele de sarcini, 

fişele de date, clauzele contractuale, formularele necesare şi a transmis notificare electronică, 

conform formularului disponibil pe site-ul A.N.R.M.A.P. cu privire la încheierea fiecărui 

contract sau acord cadru. 

Pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări cu valori sub pragul valoric prevăzut la 

art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul achiziţii 

publice a efectuat studii de piaţă în vederea identificării operatorilor economici cu  cele mai 

avantajoase oferte.  

Funcţionarii publici din cadrul biroului au participat ca membri în toate comisiile de 

evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire îndeplinindu-şi atribuţiile 

prevăzute de art. 72, alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

după cum urmează: 

- deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

- verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

- realizarea selecţiei candidaţilor; 

- realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 

- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în 

care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia 

descriptivă; 

- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării 

în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia 

prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă; 

- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 

ofertelor respective în această categorie; 

- stabilirea ofertelor admisibile; 

- aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi 

stabilirea ofertei câştigătoare; 

- în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea 

propunerii de anulare a procedurii de atribuire; 

- elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. 

(2) din ordonanţa de urgenţă. 

 De asemenea, funcţionarii publici din cadrul biroului au pus la dispoziţia instanţelor 

competente şi instituţiilor cu atribuţii de monitorizare şi control a achiziţiilor publice 

(Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, Unitatea de 
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Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, Curtea de Conturi, Agenţia de Dezvoltare Regională – Sud-Est, Autorităţile de 

Management, etc.) informaţiile şi documentele din dosarele achiziţiilor publice constituite şi 

păstrate şi a elaborat punctele de vedere la notele de constatare înaintate de instituţiile cu 

atribuţii în verificarea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea contractelor finanţate din 

fonduri europene. 

 Biroul achiziţii publice a derulat în această perioadă un număr de 23 proceduri de 

atribuire a  contractelor de furnizare, servicii şi lucrări şi 74 de cumpărări directe pentru 

contractele cu valoare sub pragul prevăzut la art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. Dintre cele 23 proceduri de atribuire 4 au fost licitaţii deschise, 14 

cereri de ofertă şi 5 negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

 În perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013, în urma procedurilor de achiziţie derulate 

s-au încheiat contracte şi acte adiţionale, după cum urmează: 

 - 17 contracte şi acte adiţionale pentru execuţie lucrări în valoare totală de 6.221.396,93 lei 

fără TVA; 

- 44 contracte şi acte adiţionale pentru prestare servicii în valoare totală de 1.296.652,39 lei 

fără TVA; 

- 18 contracte şi acte adiţionale pentru furnizare produse în valoare totală de  5.346.433,03 lei 

fără TVA. 

 În luna decembrie 2013 a fost demarată procedura de elaborare a Programului anual al 

achiziţiilor publice pe anul 2014, într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al 

anului în curs. După aprobarea bugetului judeţului pe anul 2014, programul va fi actualizat în 

funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri. 

 În perioada raportată Biroul achiziţii publice a acordat sprijin şi consultanţa de 

specialitate primăriilor din judeţ precum şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Tulcea, inclusiv prin participarea funcţionarilor din cadrul biroului în comisiile de evaluare a 

ofertelor la procedurile de achiziţie organizate de aceste autorităţi contractante. 

 

Activitatea privind Gestionarea si Dezvoltarea Domeniu Public şi Privat al Judeţului 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Tulcea administrează terenuri situate în teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării, în suprafaţă totală de 71.292 ha, constând în 5 amenajări agricole în 

suprafaţă de 36.930 ha şi 24 amenajări piscicole în suprafaţă de 34.362 ha. 

La sfârşitul anului 2013, suprafaţa de 34.362 ha ocupată de cele 24 amenajări 

piscicole, pentru care au fost încheiate 66 contracte de concesiune, a fost utilizată pentru 

piscicultură de tip  semi-intensiv, în asolament agro-piscicol, precum şi in exploatarea resursei 

stuficole regenerabile.  

Pentru sezonul de recoltare 2013-2014 a fost cartată şi încredinţată concesionarilor 

cantitatea de  7.450 tone stuf brut. 

Datorită  neindeplinirii clauzelor contractuale, în speţa neplata redevenţei la termen, au 

fost reziliate contractele de concesiune cu S.C Piscicola Murighiol S.A pentru suprafața 

piscicola de 5.864 ha(AP Murighiol 1, AP Dunavăţ II, AP Dranov şi AP Periteasca).  

De asemenea, au fost întreprinse acţiuni de recuperare a debitelor şi de eliberare de 

sarcini a terenurilor ocupate de cele patru amenajări în vederea scoaterii la concesiune. 

Terenurile agricole în suprafaţă totală de 36.960 ha, din care 32.158 ha teren arabil, 

integral concesionate, au fost cultivate integral, in principal cu cereale (grâu, porumb, rapiţă  

şi floarea soarelui). 
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  S-au întreprins în permanenţă măsuri pentru încasarea la termenele contractate a 

redevenţelor stabilite, veniturile din această activitate însumând la sfârşitul anului 2013 

valoarea de 6.289 mii lei, faţă de 6.000 mii lei redevenţă programată. 

 În anul 2013  au  fost încheiate  1  contract  de închiriere pentru  spaţiul cu destinaţia 

de sediu al Asociaţiei Club Sportiv F.C.Delta Dobrogea şi 2 acte adiţionale privind 

prelungirea unor contracte de închiriere: exploatarea terenului agricol în suprafaţă de 52,326 

ha, situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu; spaţiul pentru sediul Consiliului 

Naţional al Audiovizualului; 

Pentru terenurile şi construcţiile din domeniul public şi privat al judeţului au fost 

întreprinse procedurile de intabulare la registrul de carte funciară a imobilelor (terenuri + 

construcţii) aflate în patrimoniul judeţului Tulcea şi în administrarea directă a Consiliului 

Judeţean Tulcea. 

 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Serviciul administraţie publică locală are responsabilităţi şi desfăşoară activităţi ce 

privesc pregătirea proiectelor de acte cu caracter normativ, organizarea şedinţelor Consiliului 

Judeţean Tulcea, asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de 

interes public, editarea Monitorului Oficial al Judeţului Tulcea precum şi de monitorizare a 

activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.   

Organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Tulcea: 

Serviciul a participat la verificarea redactării unui număr de 184 proiecte de hotărâri 

care au fost dezbătute în şedinţele Consiliului Judeţean Tulcea.  

Proiectele de hotărâri au fost supuse dezbaterii publice prin anunţarea ordinei de zi în 

presa locală şi publicarea pe site-ul instituţiei.  

Consiliul Judeţean Tulcea a adoptat 180 hotărâri, care au fost redactate în forma finală, 

cu preluarea tuturor amendamentelor aprobate în plenul şedinţelor. 

În perioada mai sus menţionată, au fost editate 12 numere ale Monitorului Oficial al 

judeţului Tulcea, fiind publicate toate hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea.  

Liberul acces la informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001: 

La nivelul Consiliului Judeţean Tulcea, în anul 2013 au fost înregistrate 37 de cereri 

privind informaţii de interes public. Cererile formulate au fost soluţionate în termen.  

Nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios administrativ pe motivul nerespectării 

liberului acces la informaţii de interes public.  

Asigurarea transparenţei decizionale conform prevederilor Legii nr. 52/2003: 

Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Judeţean Tulcea au fost supuse 

dezbaterii publice, şedinţele au fost publice şi s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor 

presei locale.  Nu au fost cereri înregistrate cu privire la transparenţa decizională în 

administraţia publică.  

Activitatea de soluţionare a petiţiilor: 

         În anul 2013, Consiliul Judeţean Tulcea a primit 73 de petiţii din care 63 au fost adresate 

direct instituţiei noastre, iar 10 au fost primite prin intermediul altor instituţii şi autorităţi 

(Preşedintele României, ministere, Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea, primării din judeţ, 

asociaţii sau organizaţii profesionale, ş.a). Toate petiţiile înregistrate au primit răspuns în 

termenul prevăzut de lege. 

Activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor: 

         Conform Registrului pentru evidenţa audienţelor, pe parcursul anului 2013, au solicitat 

audienţă un număr de 157 persoane, din care 70 au fost la preşedintele Consiliului Judeţean 

Tulcea, 81 la vicepreşedinţi şi 6 la secretarul judeţului.  

 Activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Tulcea (A.T.O.P): 
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În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul  de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, pe lângă Consiliul 

judeţean funcţionează acest organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care îşi 

desfăşoară activitatea pe trei comisii, după cum urmează: Comisia de coordonare, situaţii de 

urgenţă şi pentru petiţii; Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali; Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile 

omului. 

Serviciul administraţie publică locală asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Tulcea. Pe parcursul anului 2013 s-au desfăşurat 4 şedinţe în plen şi 8 pe 

comisii de lucru. A.T.O.P. s-a implicat într-o serie de proiecte şi programe, parteneriate de 

asigurare a unui climat de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor judeţului. 

 Monitorizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului  
În anul 2013 a fost demarată acţiunea de verificare a modului în care sunt puse în 

aplicare hotărârile Comisiei Judeţene de Protecţie a Copilului, activitatea privind copiii 

adoptaţi şi a relaţiei acestora cu părinţii adoptaţi. Au fost verificate condiţiile în care 

funcţionează 2 centre rezidenţiale: asigurarea serviciilor de găzduire, îngrijire personală, 

supraveghere specializată, activităţi de socializare, asistenţă medicală de specialitate pentru 

persoanele cu handicap adulte.  

A fost întocmită o bază de date care să cuprindă numărul persoanelor adulte cu 

handicap/persoane vârstnice aflate in centre rezidenţiale la nivelul judeţului, centralizarea pe 

grad si tip de handicap precum şi alte date semnificative care să monitorizeze şi să sprijine 

activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. 

  Activitatea de arhivă 

 În cadrul S.A.P.L. au fost executate operațiuni constând în ordonarea dosarelor şi a 

bibliorafturilor pe problematici şi compartimente, în mod cronologic, pregătirea 

nomenclatorului arhivei create şi stabilirea termenelor de păstrare pentru dosare, inventarierea 

unităţilor arhivistice constituite, selecţionarea dosarelor documentelor, registrelor cu termene 

de păstrare expirate şi considerate ca nefolositoare. 

În anul 2013, responsabilul cu arhiva Consiliului judeţean a răspuns la un număr de 42 

de solicitări, cercetând documentele din arhiva in vederea eliberării copiilor, adeverințelor de 

salarizare solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile in 

vigoare şi la un număr de 72 de cereri ale compartimentelor creatoare, susţinând astfel 

activitatea acestora. 

Tot în cursul anului trecut s-a procedat la ordonarea si inventarierea documentelor 

recuperate în urma inundării depozitului de arhivă, întocmindu-se liste cu inventare care au 

fost înaintate Biroului Județean al Arhivelor Statului. 

 

            Resurse Umane, Asigurarea Calităţii,  Evidenţă Funcţii Publice   
 

Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Sănătatea şi Securitatea Muncii, 

organizat ca structură distinctă în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Tulcea şi-a desfăşurat activitatea pe domeniile specifice de organizare, salarizare, gestiunea 

resurselor umane şi a funcţiilor publice.  

           În  această perioadă în cadrul serviciului s-au întocmit documentaţiile pentru un număr 

de 31 de proiecte de hotărâri dintre care amintim: 

          - modificarea  statului de funcţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

          - reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

         - aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013  pentru Camera 

Agricolă Judeţeană Tulcea/31.05.2013;             
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           - aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Tulcea/26.07.2013; 

             - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.108 din 26.07.2013 privind 

aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea/20.12.2013; 

          - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.118 din 26.07.2013 privind 

aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

/20.12.2013. 

         S-a întocmit un număr de peste 300 de referate şi  tot atâtea dispoziţii ale preşedintelui 

consiliului judeţean pentru: 

           - încetarea raportului de serviciu, respectiv a contractului individual de muncă pentru 

unii salariaţi  ai Consiliului Judeţean Tulcea; 

           - promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici de execuţie şi avansarea 

într-o gradaţie a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

           - promovarea în clasă a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

           - promovarea în funcţii publice de conducere a unor funcţionari  publici de execuţie din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;           

           - exercitarea cu caracter temporar a unor  funcţii publice de conducere în aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

            - suspendarea raportului de serviciu pentru unii salariaţi ai Consiliului Judeţean 

Tulcea; 

           - încetarea suspendării raportului de muncă şi/sau de serviciu şi reluarea activităţii de 

către unii salariaţi ai Consiliului Judeţean Tulcea; 

           - numirea definitivă în funcţia publică de execuţie a unor salariaţi declaraţi admişi la 

concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie în aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea;  

           -  transferul unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al CJ Tulcea către alte 

instituţii publice şi  transferul de la alte instituţii la CJ Tulcea; 

           - constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru promovarea 

în grad profesional a unor funcţionari publici  din cadrul CJ Tulcea; 

           - constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 

unor funcţii publice de execuţie în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea; 

S-au fundamentat cheltuielile de personal pentru întocmirea bugetului de venituri şi  

cheltuieli al Consiliului Judeţean Tulcea.  

S-a întocmit Programul multianual privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al 

Consiliului Judeţean Tulcea pentru perioada 2014-2017 la capitolul de cheltuieli de personal. 

           S-au întocmit şi înaintat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea situaţiile 

cuprinzând date informative privind numărul de personal şi fondul de salarii la 30.06 2013, în 

conformitate cu H.G. nr. 186/1995. 

          Au fost centralizate declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor 

publici din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi au fost înregistrate  în registre speciale cu 

caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. 

Au fost transmise către Agenţia Naţională de Integritate declaraţiile de avere şi 

declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi a 

fost asigurată menţinerea acestora pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

           În ceea ce priveşte activitatea de personal – perfecţionare, în cadrul Serviciului de 

Resurse Umane în această perioadă s-au desfăşurat activităţi privind: 
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        - completarea  în format electronic în aplicaţia RUSAL a dosarelor profesionale ale 

funcţionarilor publici din aparatul de specialitate şi actualizarea permanentă  a dosarelor 

profesionale deja înregistrate în aplicaţie; 

       - introducerea, în permanentă, de date în aplicaţia RUSAL pentru calculul drepturilor 

salariale, pentru  întocmirea pontajelor lunare, a statelor de plată şi a altor rapoarte; 

       - introducerea în aplicaţia electronică RUSAL a codului COR(Clasificaţia Ocupaţiilor 

din România) pentru funcţiile din statul de funcţii al din aparatul de specialitate, a structurilor 

şi  a posturilor nou înfiinţate, a funcţiilor corespunzătoare şi a tuturor atributelor de funcţie şi 

de salariu(grad profesional, gradaţie, clasă,etc.); 

       -  participarea la programe de perfecţionare de scurtă durată (5-7zile) a unui număr de 

23  salariaţi din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea; 

              Au fost întocmite şi înaintate către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici: Planul 

de perfecţionare şi Raportul privind respectarea normelor de conduită pe trimestrele II 2012; 

S-a actualizat în permanenţă baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a 

funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Tulcea; 

 

Au fost calculate şi plătite salariile angajaților din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea, indemnizațiile membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, consilierilor judeţeni, bursele elevilor, etc. 

De asemenea, au fost eliberate adeverinţele pentru salariaţii Consiliului Judeţean 

Tulcea; au fost întocmite şi transmise fişele fiscale, declaraţia unică, declaraţiile lunare pentru 

Casa de Sănătate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice; s-a răspuns în termen la toate 

petiţiile repartizate serviciului, iar salariaţii serviciului au asigurat secretariatul comisiilor 

constituite pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante sau 

temporar vacante pentru promovarea în grad profesional sau în funcţii de conducere a unor 

salariaţi din aparatul de specialitate al CJ Tulcea; 

 

Serviciul Contencios şi Asistenţă Juridică 

 

 În perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013, activitatea în domeniul contencios- 

juridic a constat în: 

- acordarea asistenţei juridice direcţiilor şi serviciilor din cadrul aparatului de specialitate  al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

- acordarea asistenţei juridice instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Tulcea; 

- acordarea asistenţei juridice consiliilor locale, primarilor şi secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- reprezentarea Consiliului Judeţean Tulcea, a instituţiilor subordonate precum şi a 

consiliilor locale, în faţa instanţelor judecătoreşti. În acest sens au fost depuse actiuni şi 

formulate întâmpinări care au fost susţinute în faţa instanţelor de judecată  în 132 dosare. 

Au fost înregistrate şi urmărite un număr de 121 dosare care au ca obiect acţiuni 

introduse de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, respectiv 

cereri pentru stabilirea măsurii de plasament a minorilor şi cereri de adopţie.  

   A fost veificată legalitatea actelor care pot angaja răspunderea juridică a instituţiei, şi 

după caz, s-a participarea la redactarea acestor documente. În perioada ianuarie 2013 – 

decembrie 2013 au fost redactate şi avizate, pentru legalitate,  contractele şi acte adiţionale 

încheiate la nivelul instituţiei.  

          În aplicarea dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul a participat la redactarea proiectelor de 

hotărâri care au fost dezbătute şi adoptate în şedinţele Consiliului Judeţean Tulcea. 
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 Serviciul a participat la desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de achiziţii 

publice. În acest sens, au fost  verificate şi avizate  notele justificative pentru determinarea 

procedurilor de achiziţii publice. De asemenea, consilierii juridici au fost desemnaţi şi au 

făcut parte din comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii şi lucrări.  

 

       Activitatea de audit intern  

 

Activitatea Compartimentului de  Audit Intern s-a desfasurat in baza planului anual de 

activitate aprobat de Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, insotit de referatul de 

justificare a misiunilor de audit programate, elaborat pe baza analizei de risc a domeniilor 

auditate. In anul 2013 au fost cuprinse in planul de audit un numar de 6 misiuni de audit, care 

au fost realizate in totalitate. 

Pentru misiunile derulate au fost formulate si insusite un numar de 101 recomandari, din 

care un numar de 64 recomandari au fost implementate in cursul anului 2013, diferenta 

urmand a fi  implementate in cursul anului 2014. 

Principalele riscuri identificabile si ierarhizate conform analizei de risc au vizat domeniile 

auditabile pe parcursul anului, iar principalele constatari au urmarit implementarea, 

functionarea si intarirea sistemelor de control intern pentru fiecare activitate. 

Misiunile de audit derulate la entitatile auditate au avut in vedere activitatea financiar-

contabila.  

Rezultatele misiunii de audit intern, urmare a recomandarilor formulate, au contribuit la 

intarirea sistemului de control intern, a capacitatilor de previziune / planificare, a disciplinei 

financiare in entitatile auditate. 

Deasemenea, subliniem rolul de prevenire al auditului prin identificarea unor disfunctiuni 

si a riscurilor asociate activitatilor auditate, chiar daca caracterul “ex- post” al misiunilor de 

audit sesizeaza actiuni/inactiuni care au avut loc. 

In privinta evaluarii activitatii de audit mentionam ca aceasta se efectueaza anual, atat de 

ordonatorul  de credite prin sistemul de evaluare intern, cat si de catre Camera de Conturi 

Tulcea. 

 

Comunicare, Relații Externe, Anticorupție si Promovarea Județului 

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 46/ 30.04.2013, 

Compartimentul Comunicare, Relaţii Externe şi Promovarea Judeţului (CCREPJ), din cadrul 

Consiliului Judeţean Tulcea s-a transformat în Biroul de Comunicare, Relații Externe 

Anticorupție și Promovarea Județului, dar și-a păstrat componența și atribuțiile, la acestea 

adăugându-se atribuții legate de activitatea de anticorupție.  

Activităţi legate de promovarea turistică a judeţului Tulcea 

Reprezentanți ai CJT au participat la următoarele acțiuni: 

- ZIUA SATULUI ROMÂNESC,  a III-a ediţie, 10 -12 mai 2013 la Cluj – Napoca; 

- „Ziua Deltei Dunării si a Transilvaniei la Tel Aviv”- 14 martie 2013; 

- Ziua Națională a României la Paris - 27-30 noiembrie 2013; 

- Târgul Internațional de Turism din Tel Aviv, Israel - 5 – 6 februarie 2013; 

- Salonul Internațional de Turism “Le monde a Paris” , martie 2013, unde s-a 

realizat promovarea Muzeului de Artă și Casei Avramide, două clădiri de patrimoniu din 

municipiul Tulcea reabilitate prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană, 

îndeplinindu-se astfel unul dintre indicatorii cuprinși în planul de marketing aferent 

proiectului. 

- Târgul de Turism al României, Romexpo, 14- 17 martie 2013; 
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Au  fost înterprinse următoarele activități: 

- Întocmirea propunerii de destinație de excelenta pentru proiectul EDEN al 

Comisiei Europene,  faza naționala (localitatea Jurilovca), fapt ce a condus la primirea titlului 

de către localitatea menționată. 

- Organizarea a două întruniri cu operatorii în turism din județ în vederea stabilirii 

unor modalități comune de promovare a județului Tulcea. 

- Întocmirea  corespondentei pe linie de promovare turistica cu partenerii externi ai 

instituției sau cu serviciile/direcțiile CJT. 

- În perioada 23-25 mai 2013 Consiliul Județean Tulcea și Conferinţa Regiunilor 

Periferice Maritime din Europa (CRPM) au organizat Seminarul Internaţional ,,Regiunile 

române între Sinergia Mării Negre și Strategia Dunării". Seminarul s-a bucurat de o prezență 

internațională importantă.  

- În perioada 30 -31 octombrie 2013 a fost organizată deplasarea Președintelui CJT, 

domnul Horia Teodorescu la Odessa, în Ucraina, unde au avut loc lucrările Forumul 

Internațional de Afaceri pentru “Sinergia Dunării”. 

- Întocmirea documentațiilor necesare pentru un număr de 20 deplasări externe. 

- Organizarea în condiții optime a delegațiilor străine venite in schimb de 

experiență/vizită la Consiliul Județean Tulcea (delegația Consiliului Departamental Aveyron/ 

Franța, delegația Municipalității Suzhou/ China, delegația Spitalului de medicină Tradițională 

Chineză din Suzhou/ China, delegația reprezentanților Ligii pentru Protecția Păsărilor, 

Aveyron/ Franța, vizita Excelenței sale Ambasadorul Chinei la București, doamna HUO 

Yuzhen, vizita Excelenței sale Principele Nicolae al României, vizita Excelenței sale Consulul 

General al Chinei la Constanța, domnul SU Yanwen, delegația  din Kirklareli/ Turcia, vizita 

unor delegații de investitori străini – Irak, Coreea (Companiei Korea Consultant 

International). 

 

În perioada supusă raportării au fost fundamentate, promovate şi implementate unele 

proiecte comune cu partenerii şi organizaţiile cu  care instituţia  are relaţii de cooperare: 

Organizarea cu profesionalism a manifestărilor dedicate sărbătoririi a 15 ani de la 

înființarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, în 

perioada 13-15 august 2013.   

Organizarea în cooperare cu Consiliul Județean Constanța a evenimentului 

,,Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean”. 

Derularea a două sesiuni de depuneri de proiecte in domeniul sportiv in conformitate 

cu Legea 350/2005.  

A fost derulată o Campanie Umanitară împreună cu SC Medical Center, prin care 

1000 de persoane din județul Tulcea au beneficiat de consultații oftalmologice și ochelari de 

vedere in mod gratuit. 

A fost organizată o campanie umanitara in cooperare cu Spitalul Municipal din 

Suzhou China și SC Medical Center Tulcea, ca urmare a Protocolului de cooperare semnat in 

luna septembrie 2012 la Tulcea. Medicii chinezi au oferit consultații si tratamente gratuite 

pacienților tulceni, și au instruit o serie de cadre medicale tulcene.  

Organizarea in colaborare cu Teatrul Jean Bart a Zilei Minoritatilor (18.12.2013). 

Asigurarea vizibilității programelor culturale sprijinite de CJ Tulcea: Pestișorul de aur, 

Festivalul de Film Anonimul, Festivalul  șahului, etc. prin întocmirea de comunicate de presa, 

știri, discursuri. 

Organizarea evenimentului Ziua Dobrogei -  14 noiembrie de către CJ Tulcea. 

În ceea ce privește activitatea de comunicare din cadrul biroului, se întocmește zilnic 

revista presei, calendarul de activități/evenimente la care este invitat sa participe domnul 

președinte, întocmirea calendarului județean de târguri, sărbători și festivaluri organizate de 
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către primăriile din județ, transmiterea în mod constant de informații și fotografii pentru 

plasmele externe si punctele de informare amplasate prin intermediul proiectului Dezvoltarea 

serviciilor electronice pentru cetățeni si mediul de afaceri. 

Implicare în organizarea evenimentelor, întocmirea documentațiilor pentru asocierea 

cu Asociația Cele mai Frumoase sate din România, implicare în realizarea protocolului de 

colaborare cu organizația Club sportiv nautic MotorSport Constanța pentru organizarea 

Raliului Deltei, a protocolului semnat pentru implementarea proiectului Festivalul Filmului de 

mediu Pelicam, etc. 

Implementarea planului de marketing pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea a 

doua clădiri de patrimoniu introduse in circuitul turistic național”.  

În cadrul Biroului au fost întocmite un număr de 80 discursuri, respectiv 200 de 

comunicate de presa, mesaje de felicitare in presa, radio, TV cu ocazia 

sărbătorilor/evenimentelor, respectiv participarea la aceste evenimente, alături de Președintele 

CJT sau vicepreședinți. 

  Activitatea de anticorupție, a constat în implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2012-2015, astfel a fost întocmit  planului de acţiune sectorial al Consiliului 

Judeţean Tulcea, s-a cooperat cu Secretariatul Tehnic al SNA, au fost transmise rapoartele de 

progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind  utilizarea măsurilor de 

prevenire a corupţiei.             

 

Registratură și Relații Publice 

În această perioadă au fost desfășurate următoarele activități: 

-  S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a circuitului documentelor care 

intră şi ies din Consiliul Judeţean, astfel încât, pe baza registrului de intrare –ieşire, să poată fi 

cunoscut, în orice moment, locul şi stadiul în care se află rezolvarea documentelor, precum şi 

modul în care au fost rezolvate. 
- Prin intermediul registrului de intrări/ieșiri au fost înregistrate un număr de 13.534 

documente. 

- Activitatea de transmitere a corespondenței prin poștă ( poștă normală sau poștă 

specială); ridicarea corespondenței de la căsuța Consiliului Județean Tulcea; gestionarea 

activității de transmitere/primire prin intermediul Poștei Militare; întocmirea documentației 

pentru alimentarea contului CJT pentru activități de poștă, întocmirea borderourilor sau altor 

documente specifice, etc. 

- Înregistrarea întrărilor/ieșirilor prin intermediul Sistemului Electronic de Gestionare a 

Documentelor. 

 

În final, aş dori să mulţumesc, din nou, tuturor consilierilor judeţeni şi să îmi exprim 

dorinţa unei colaborări cel puţin la fel de fructuoase şi în acest an. Multumesc de asemenea, 

primarilor din județ și Prefectului ca reprezentant al Guvernului în teritoriu 

Vreau să vă reamintesc faptul că în 2014 începe o nouă sesiune de accesare de 

fonduri europene şi că noi, toţi cei trimişi de tulceni în administraţia publică judeţeană, 

trebuie să fim uniţi şi să facem toate eforturile pentru a aduce un plus de bunăstare pentru 

fiecare locuitor al acestui judeţ.   

Vă mulţumesc! 

 

 

 

Președinte 

Consiliul Județean Tulcea 

Horia Teodorescu 
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