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Raportul Președintelui  Consiliului Județean Tulcea 
    privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Tulcea în perioada 
iunie-decembrie 2012 

 
 
 

Stimate Doamne și Domni Consilieri Județeni, 
Domnilor Vicepreședinți, 
 
 

Înainte de a supune atenției dumneavoastră aspecte concrete ale 
activității mele din perioada iunie-decembrie 2012, aș dori să mulțumesc, 
colegilor și salariaților din Consiliul Județean Tulcea precum și celor din 
cadrul Instituțiilor Subordonate, pentru felul în care și-au îndeplinit 
atribuțiile de serviciu, pentru profesionalismul și responsabilitatea de 
care au dat dovadă în această perioadă. 

După cum vă este cunoscut, mi-am început activitatea la data de 
25 iunie 2012,  iar Consiliul Județean s-a constituit pe 29 iunie 2012, 
context în care prezentul raport se referă doar la ultimele 6 luni ale anului 
2012. 
        În perioada iunie 2012 - decembrie  2012 au fost organizate 7 
şedinţe ale Consiliului Judeţean Tulcea,  6  ordinare şi  1  extraordinară.  

Vă prezint în cele ce urmează, în mod succint, raportul de 
activitate, structurat pe principalele domenii de activitate: 

 
 

• Activitatea Economică Buget Finanțe 
 

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația 
publica locală, republicată, o atribuție importantă a președintelui 
consiliului județean este cea privind “bugetul propriu al județului”. 

Prin direcția de specialitate, respectiv Direcția Economica Buget 
Finanțe, se fundamentează proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pe 
baza, prevederilor legilor anuale de aprobare a bugetului de stat  și a 
propunerilor direcțiilor și serviciilor din aparatul propriu și al instituțiilor 
subordonate,  care a fost supus aprobării conform prevederilor legale.  

Bugetul propriu al Consiliului Judeţean pentru anul 2012 și 
respectiv semestrul II 2012, precum și bugetele instituțiilor subordonate, 
au  fost aprobate și rectificate  în baza legilor anuale de aprobare a 
bugetului de stat şi conform hotărârilor consiliului județean. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii nr. 500/ 2002 privind finanţele publice, în luna 
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iulie 2012 s-a desfăşurat acţiunea de întocmire a proiectului de buget pe 
anul 2013 şi a estimărilor pentru perioada 2014-2016 pentru bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor subordonate. 

 Pe parcursul perioadei analizate, s-au făcut intervenţii la Guvernul 
României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2012 de 
la bugetul de stat, pentru județul Tulcea, precum si la ministerele care 
gestionează programe naționale. 

 La finele anului, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2012 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 finanțarea programelor de pietruire a drumurilor şi de 
alimentare cu apă la sate conform H.G. nr. 577/ 1997. 

 In semestrul II 2012, ponderea veniturilor proprii (inclusiv cotele din 
impozitul pe venit) în totalul veniturilor realizate reprezintă 26,09%.  

 Conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/2009 privind 
instituirea taxei de utilizare a drumurilor judeţene din jud. Tulcea, în 
perioada iulie 2012 – decembrie 2012 a fost încasată suma de 112,35 
mii lei. 

 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 județului Tulcea, s-au întocmit  documentele necesare 
implementării acestor programe în bune condiții, beneficiind de distribuţia 
merelor - nr. unităţi şcolare = 111, nr. elevi = 17332; de distribuţie 
produse de panificaţie şi lactate - nr. unităţi şcolare = 140, nr. elevi = 
23.287; 

 În ceea ce privește desfăşurarea în condiţii optime a programelor, 
s-au efectuat verificări în unităţile de învăţământ din judeţ, pentru 
respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi caracteristicile 
generale din Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale 85/2010. 

A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară 
pentru fiecare proiect cu finanţare nerambursabilă derulat de Consiliului 
Judeţean Tulcea, respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi a 
veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuţie bugetară, a 
balanţei de verificare şi a celorlalte documente contabile specifice. 

Tot prin Direcția Economica Buget – Finanțe s-a realizat 
procedura de acordare a „burselor de merit ” pentru elevi. Conform 
Regulamentului, Consiliul Județean Tulcea finanțează un număr de 6 
burse pentru merite deosebite. 
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De asemenea, au fost  analizate  şi fundamentate acţiunile social 
– culturale finanţate din bugetul Consiliului Judeţean; s-a fundamentat 
Ghidul Solicitantului, pentru finanţarea nerambursabilă a cultelor 
religioase.  

 
• Lucrări Publice 

 
Serviciul Drumuri şi Lucrări Publice, are atribuţii în coordonarea 

activităţii de investiţii la nivelul judeţului Tulcea pe drumurile judeţene şi 
comunale precum şi promovarea investiţiilor finanţate din bugetul 
judeţean şi din alte fonduri guvernamentale şi europene. 

Pentru îndeplinirea  programelor de dezvoltare şi întreţinere a 
infrastructurii rutiere Consiliul Județean Tulcea a identificat ca surse de 
finanțare: 

- sume provenind din bugetul de stat (TVA); 
- fonduri de la Guvern aprobate prin HG 577/1997; 
- venituri proprii.  
Sumele alocate prin bugetele anuale şi multianuale au fost 

fundamentate pentru execuţia a doua tipuri de lucrări şi anume: 
Cu privire la lucrările de întreținere a drumurilor judeţene ce au ca 

scop refacerea sistemului rutier în vederea optimizării traficului şi a 
siguranţei circulaţiei în timpul deplasării, în anul 2012, a fost alocată 
suma de 12.864,00 mii lei, din care, în perioada iulie – decembrie 2012, 
au fost executate lucrări de întreținere curentă  şi întreținere periodica a 
drumurilor judeţene, după cum urmează: 

- lucrări de reparații ale îmbrăcăminţilor asfaltice si de 
impermeabilizare a acestora cu tratamente bituminoase; 

- lucrări de întreţinere a plantaţiilor rutiere; 
- lucrări de întreţinere a podeţelor rutiere; 
- lucrări pentru siguranţa circulaţiei; 
- lucrări de întreținere a drumurilor împietruite. 
 Lucrările de întreţinere curentă a drumurilor care au fost 

executate în această perioadă pe întreaga reţea a drumurilor judeţene 
din judeţul Tulcea au o valoare de 840,00 mii lei. 

De asemenea, în această perioadă, s-a  finalizat  contractul pentru 
întocmirea Cadastrului drumurilor județene prin încheierea proceselor 
verbale de delimitare a vecinătăţii drumurilor judeţene, a extraselor de 
carte funciară şi intabulare a suprafeţelor aferente drumurilor ce aparţin 
domeniului public al judeţului Tulcea. 

 S-a derulat proiectul „Reparaţia capitală, reabilitarea şi 
modernizarea imobilului din Tulcea, strada Gloriei, nr. 4, pentru Centrul 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea” si s-au realizat 
următoarele lucrări: 
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 lucrări de consolidare, de reabilitare  spații; 
 lucrări de arhitectura exterioara, lucrări de sistematizare curte si 

împrejmuire; 
 lucrări de instalații –electrice, sanitare, termice, climatizare, 

instalații de gaze; 
 restaurare elemente arhitecturale: ancadramente ferestre, console 

streașina, balcon lemn, arcade. 
Pentru dotarea centrului cu instalații si echipamente specifice s-au 

realizat următoarele: 
 achiziționarea si montarea panoului luminos de piatra de Bașchioi, 

pe care este inscripționat denumirea centrului; 
 achiziționarea de echipamente specifice CNIPT si programe 

informatice; 
Doresc să menționez și proiectul privind consolidarea și 

reabilitarea  secției de   psihiatrie - imobil anexa a Spitalului Județean de 
Urgență Tulcea, aduc în atenția dumneavoastră și programul de 
reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes judeţean 
şi de interes local, alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor 
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ teritoriale cu resurse 
turistice, aprobat prin HG 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Biroul Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public şi 
Exploatarea Rețelei de Drumuri se ocupă cu transportul rutier public 
local de persoane prin curse regulate,  transport 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.  

În perioada iulie - decembrie 2012, biroul 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 reprezentanţii 
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Rutiere 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 
biroului. 
• a desfăşurat un program comun de control cu reprezentanţii  
Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Rutiere Tulcea pe traseele 
judeţene privind combaterea transporturilor ilicite de persoane cu 
autoturismul proprietate personală. 



5 
 

-   a analizat, întocmit şi eliberat un număr de 18 Licenţe de traseu 
prin curse regulate speciale, operatorilor de transport care efectuează 
transport de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Tulcea. 

 -  a întocmit Programul judeţean de transport rutier public de 
persoane prin curse regulate cu valabilitate de la 01.05.2013 – 
30.06.2019, din Judeţul Tulcea.  

 
 

• Activitatea de management a  Proiectelor 
 

În perioada de referință a prezentului raport, s-au desfășurat 
activități cu privire la implementarea proiectelor : 

 1. „Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din 
Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale”, co-finanţat din 
Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.  

 2. ,,Dezvoltarea serviciilor electronice către cetățeni si mediul de 
afaceri din județul Tulcea, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice  - Valoare totală a proiectului  - 
6.818.978,24 lei.  

3. „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 – 2013.  

4. ,,Achiziționare 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”  finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2007-2013.   

Totodată au fost desfăşurat o serie de activităţi în perioada 
post-implementare a următoarelor proiecte: 

1. „Modernizarea Infrastructurii de Acces către Zona Turistică 
Murighiol – Uzlina – Dunavăţ – Lacul Razim”  - Finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2007-2013. 

2. „Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin 
îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi de mediu” - Finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2007-2013. 

3. „Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN 
ISO 9001:2008 în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor 
subordonate”.    

De-a lungul perioadei supuse raportării, au  fost derulate activități 
in ceea ce privește identificarea  finanțărilor si urmărirea  proiectelor  
aflate in diferite stadii de evaluare: 
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1. "Marea Neagră – Unitate şi diversitate în antichitatea romană’’ -  
Programul Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013. 

2. Punerea in valoare a Bazilicii Paleocreștine cu Cripta din 
comuna Niculițel, județul Tulcea prin reabilitarea acesteia si crearea 
infrastructurii conexe -   Programul Operațional Regional  2007-2013.   

3. Reabilitarea si modernizarea  Spitalului Județean de Urgenta 
Tulcea - prin intermediul  Programului Operaţional Regional 2007-2013. 

4. “Eficientizarea consumului de energie electrică pentru Consiliul 
Judeţean Tulcea şi instituţiile subordonate". 

 
 

• Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Tulcea administrează terenuri 
agricole si piscicole 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. 

In semestrul II al anului 2012, suprafaţa de 34.362 ha ocupată de 
terenurile piscicole a fost integral concesionata, in acest sens fiind  
gestionate 65 contracte de concesiune, inclusiv Amenajarea piscicola 
Enisala, concesionata in decursul semestrului II al anului. 

Se află în desfăşurare unele proiecte de reabilitare, cu finanţare din 
programul european pentru pescuit şi acvacultură în amenajările 
piscicole  Dunavăț II, Dunavăț I, Murighiol, Chilia I, Dranov şi Popina. 

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. 
 
•  Achiziții Publice 

 
 Biroul achiziţii publice a elaborat, în colaborare cu structurile de 
specialitate din cadrul instituţiei, documentaţiile de atribuire aferente 
tuturor procedurilor de achiziţie. 

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.   
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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 15.000 
de euro, fără TVA, Biroul achiziţii publice a efectuat studii de piaţă în 
vederea identificării operatorilor economici cu  cele mai avantajoase 
oferte.  

 Biroul achiziţii publice, a derulat în perioada supusa raportării un 
număr de 17 proceduri de atribuire a  contractelor de furnizare, servicii şi 
lucrări şi 23 de cumpărări directe pentru contractele cu valoare sub 
15.000 euro, fără TVA. Dintre cele 17 proceduri de atribuire 2 au fost 
licitaţii deschise, 11 cereri de ofertă, 1 concurs de soluţii şi 3 negocieri 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

 
 Activitatea Juridică şi Administraţie Publică 
 

Prin intermediul Serviciului Contencios Juridic, Administrație 
publică și Relații Publice, s-a acordat asistenţă juridică direcţiilor şi 
serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Tulcea, consiliilor locale, primărilor şi secretarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale, s-a verificat legalitatea actelor care pot 
angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, s-a asigurat reprezentarea 
Consiliului Judeţean Tulcea în faţa instanţelor de judecată, organizarea 
şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Judeţean Tulcea, aducerea 
la cunoştinţă publică a hotărârilor adoptate de acesta, liberul acces al 
cetăţenilor la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, 
soluţionarea petiţiilor transmise de cetăţeni, a solicitărilor formulate în 
cadrul audienţelor acordate de conducerea executivă a Consiliului 
Judeţean Tulcea şi, nu în ultimul rând, gestionarea documentelor 
păstrate în arhiva instituţiei.  
Prin activitatea de editare a Monitorului Oficial al Judeţului, au fost aduse 
la cunoştinţă publică, actele cu caracter normativ ale Consiliului 
Judeţean Tulcea precum şi ale altor instituţii şi autorităţi publice din 
judeţul Tulcea.  
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•  Activitatea privind Comunicarea, Relațiile Externe și 
Promovarea Județului 

 
În perioada iunie-decembrie 2012, au fost continuate acțiunile de 

promovare turistică a județului Tulcea, respectiv 3 târguri de turism 
desfășurate pe teritoriul României. De asemenea, în luna septembrie a 
fost organizată o întrunire cu operatorii în turism și transportatorii din 
județ iar în revista „Danube Aliance Magazine”, publicație ce 
promovează Strategia UE pentru Regiunea Dunării au fost publicate un 
număr de 8 pagini dedicate județului Tulcea. 

Activitatea de promovare a județului are loc continuu, în spațiul 
european , în parteneriat cu alte instituții, organizații și mediul de afaceri. 

In perioada 3-5 octombrie, în Polonia, a avut loc cea de-a 40-a 
Adunare Generala a Conferinței Regiunilor Periferice Maritime din 
Europa (CRPM), ocazie cu care am fost ales unul dintre cei 5 
vicepreședinți ai CRPM, de asemenea am fost ales și membru în cadrul 
Biroului Politic al acestei organizații. 

Au fost organizate in condiții optime delegațiile străine venite in 
schimb de experiență/ vizită la Consiliul Județean Tulcea (delegația 
Consiliului Departamental Aveyron, Franța septembrie 2012, delegația 
Municipalității Suzhou, Republica Populară China septembrie 2012, 
Excelența Sa Ambasadorul Argentinei la București, octombrie 2012, 
delegația din Karlovac, Croația, delegația  din Kirklareli, Turcia). 

In luna decembrie a anului 2012, am preluat președinția  Asociației 
de Cooperare Transfrontalieră ,, Euroregiunea Dunărea de Jos,,. 

A fost depus un proiect , în colaborare cu Asociația Cele mai 
frumoase sate din România, spre cofinanțare la Ambasada Franței, 
proiectul a fost declarat eligibil iar în prezent este în curs de 
implementare. 

Au fost organizate cu profesionalism evenimentele prilejuite de 
Ziua Dobrogei, 1 Decembrie, sărbătorile de iarna. 

Compartimentul Comunicare, Relații Externe si Promovarea 
Județului s-a implicat activ în organizarea tuturor evenimentelor si a 
întocmit propuneri si materiale de vizibilitate pentru proiectul Dezvoltarea 
serviciilor electronice pentru cetățeni si mediul de afaceri. Au fost 
întocmite documentațiile pentru colaborarea cu Asociația Cele mai 
Frumoase sate din România, pentru semnarea protocolului de 
colaborare cu organizația Club sportiv nautic motosport Constanta 
pentru organizarea Raliului Deltei, a protocolului cu Asociația Romana 
de Limnogeografie (conferința internațională a resurselor de apa si a 
zonelor umede), a protocolului cu Asociația Stat Education (festival Pro 
Istoria Fest Cetate Enisala), a protocolului  pentru implementarea 
proiectului Festivalul Filmului Interetnic 
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• Activitatea în ceea ce privește Resursele Umane, Asigurarea 
Calității, Sănătatea și Securitatea Muncii  
 
Cu privire la perioada supusă raportării, în cadrul  Serviciului  

Resurse Umane, s-au întocmit rapoartele de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Tulcea căruia i-au încetat raporturile de serviciu si 
au fost actualizate fişele de post pentru unii salariaţi. 

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 2013-2016 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 2012, în conformitate cu H.G. nr. 186/1995. 
             Au fost întocmite şi înaintate în format electronic şi pe suport de 
hârtie, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Planul de 
perfecţionare şi Raportul privind respectarea normelor de conduită pe 
trimestrele II 2012. 

S-au transmis în permanenţă pe portalul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici actele administrative ce privesc evidenţa funcţiilor 
publice şi a funcţionarilor publici din Consiliul Judeţean Tulcea; 

 S-a actualizat în permanenţă baza de date privind evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al 
Consiliul Judeţean Tulcea. 
 
 Activitatea de audit 

 
 Activitatea Compartimentului de  Audit Intern s-a desfășurat in 

baza planului anual de activitate, însoțit de referatul de justificare a 
misiunilor de audit programate, elaborat pe baza analizei de risc a 
domeniilor auditate. In perioada iunie – decembrie 2012 au fost cuprinse 
in planul de audit un număr de 4 misiuni de audit, care au fost realizate 
in totalitate. 

 Principalele riscuri identificabile si ierarhizate conform analizei de 
risc au vizat domeniile auditabile pe parcursul anului, iar principalele 
constatări au urmărit implementarea, funcționarea si întărirea sistemelor 
de control intern pentru fiecare activitate. 

 In principal, misiunile de audit derulate la entitățile auditate au avut 
in vedere, evaluarea procesului si a stadiului de implementare a 
sistemelor de control intern/ managerial in administrația publica locala, 
conform OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ 
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managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern 
/managerial, republicat. 

Rezultatele misiunii de audit intern, urmare a recomandărilor 
formulate au contribuit la întărirea sistemului de control intern, a 
capacităților de previziune / planificare, a disciplinei financiare in entitățile 
auditate. 
 
•  Unitatea de Implementare a Proiectului 
 

În procesul de elaborate a proiectului “Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Tulcea”, compartimentul UIP a colaborat 
permanent cu Ministerul Mediului si Pădurilor, a colectat și prelucrat 
toate datele solicitate de consultantul extern privind salubrizarea 
localităților din județ în vederea definirii soluției de colectare a deșeurilor 
menajere pentru zona de terasa a județului și a optimizării celei pentru 
Delta Dunării, coordonând totodată consiliile locale în vederea realizării 
serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor. 

A verificat  toată documentația transmisa de consultantul extern 
pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Tulcea”, în sensul armonizării soluției tehnice cu realitățile județului 
Tulcea. 

A asigurat activitatea de obținere a avizelor pentru următoarele 
proiecte de investiții:  

 
1. PUZ-“Parc industrial, localitatea Mihail Kogălniceanu”  

- ridicarea topo recepționata de OCPI;  
- studiu geotehnic; 
- documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor la faza PUZ; 
- documentația pentru consultarea populației; 
- Planul Urbanistic Zonal. 

2. PUZ- ”Depozit de deșeuri si stație de tratare mecano - biologică Mihai 
Bravu 

- documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor la faza PUZ;  
- documentația pentru consultarea populației. 

A participat în calitate de reprezentant CJT în ședințele Colectivului 
de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit  și în grupurile de 
lucru și dezbaterile publice organizate de autoritățile de mediu (ARBDD 
și APM) în vederea emiterii acordului de mediu, în scopul respectării a 
prevederilor legii privind protecția mediului înconjurător, raportat la 
atribuţiile ce revin autorităţii Consiliului Judeţean Tulcea. 
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 De asemenea, a urmărit și a asigurat buna desfășurare a 
Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate. 

 S-au întocmit documentaţiile pentru proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Tulcea și ale consiliilor locale din județ privind 
activitatea de gestionare a deșeurilor și protecția mediului. 

 
 

 
La finalul prezentării activității doresc să adresez aprecierile mele, 

consilierilor județeni, primarilor din județ și Prefectului ca reprezentant al 
Guvernului în teritoriu. Îmi doresc şi pe viitor o colaborare fructuoasă cu 
toţi factorii implicaţi în procesul decizional, astfel încât Consiliul 
Judeţean, ca instituţie, să-şi atingă scopul, şi anume, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru locuitorii judeţului.  

  

 

 
 

Președinte 
Consiliul Județean Tulcea 

Horia Teodorescu 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


