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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 2014 

 

 

 

  

 

 

 

Stimate Doamne și Domni Consilieri Județeni, 

Domnilor Vicepreședinți, 

 Atunci când discutăm despre raportul de activitate pe anul 2014 trebuie 

neapărat să amintim faptul că tot ceea ce s-a realizat în anul anterior este un efort 

comun al Executivului și al Legislativului. Aș dori, cu această ocazie, să 

mulțumesc tuturor consilierilor județeni, care, în calitatea lor de reprezentanți ai 

cetățenilor din Tulcea, au demonstrat faptul că bunăstarea locuitorilor județului  

constituie o prioritate pentru acest mandat. Profit de ocazie pentru a le mulțumi și 

colegilor din Executivul Consiliului Județean, adevărați profesioniști care, prin 

activitatea de zi cu zi, au contribuit decisiv la finalizarea tuturor realizărilor 

anului 2014.  

       În cursul anului  2014 Consiliul Județean Tulcea s-a întrunit în 17 şedinţe 

dintre care 12  ordinare, 4  extraordinare și una de îndată și s-au adoptat 178 

hotărâri, iar președintele Consiliului Județean a emis un număr de 675 dispoziții. 

Referitor la activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Tulcea, sunt de menționat următoarele: 
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Activitatea Economică Buget Finanţe și Administrativ 

 

 Conform prevederilor art.104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, o atribuție importantă a președintelui consiliului județean este cea privind 

“bugetul propriu al județului”. 

 Prin direcția de specialitate, respectiv Direcția Economică Buget Finanțe şi Administrativ 

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

cheltuieli, pe baza prevederilor Legii nr. 356/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2014 și a propunerilor direcțiilor și serviciilor din aparatul propriu și a instituțiilor subordonate, 

care a fost supus aprobării conform prevederilor legale. Totodată s-a urmărit execuția bugetului, 

încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor urmărind, în permanență, încadrarea în 

prevederile bugetare aprobate.  

  In anul 2014, Consiliul Județean a avut ca atribuții și 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. În vederea  asigurării unei repartiții echilibrate, s-au solicitat 

propuneri de investiţii de la consiliile locale, au fost organizate consultări cu primarii din 

localităţile judeţului.   

    Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri și cheltuieli,  

fundamentate și prezentate în anul 2014, au fost în număr de 43  inclusiv bugetul fondurilor 

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

Consiliului Judeţean. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2014 a fost aprobat în baza legii anuale de 

aprobare a bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 9/31.01.2014 a Consiliului Judeţean Tulcea, 

fiind prevăzută suma  de 169.187 mii lei la venituri şi 188.687 mii lei la cheltuieli. 

 Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean și a regiilor autonome de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost aprobate de asemenea, prin Hotărâri ale 

Consiliului Judeţean. 

De asemenea, au fost fundamentate și supuse aprobării un număr de 3 proiecte de hotărâri 

privind repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, fiind transmise către consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare 

localitate. 

În cursul anului, în funcție de unele necesități privind  unele  categorii de cheltuieli, au 

fost fundamentate și supuse aprobării un număr de șase dispoziții ale președintelui consiliului 

județean privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol.  

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

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în lunile octombrie - decembrie 2014 s-a desfăşurat 

acţiunea de întocmire a proiectului de buget pe anul 2015 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 2015 şi previziuni pentru perioada 2016 - 2018. 

 Pe parcursul anului 2014 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul 

Finanţelor Publice, în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2014, de la bugetul de 

stat, pentru județul Tulcea, precum și la ministerele care gestionează programe naționale. 

 In lunile noiembrie - decembrie au fost primiți bani de la MDRAP pentru achitarea 

arieratelor și plăților restante, pe programe naționale în valoare de 585.237,21 lei. 
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Tot de la MDRAP, în luna decembrie s-au primit bani pentru arieratele și plățile restante 

pentru Spitalul Județean de Urgență Tulcea, suma de 3.921.000 lei. 

La finele anului 2014, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind 

închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014 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 naţionale de 

dezvoltare locală. 

Pentru anul 2014, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 207.098,37 

mii lei (conform bugetului de venituri şi cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în 

valoare de 161.577,30 mii lei. 

  Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 22,20 %. 

Din totalul de 9.100,46 mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii 

gestionate de CJT, veniturile din concesiuni şi închirieri reprezintă 81,20 %. 

Contractele de închiriere şi concesiune încheiate pentru amenajările piscicole şi agricole 

sunt clasificate în două grupe: 

a) contracte aflate în derulare la data de 31.12.2014; 

b) contracte reziliate până la data de 31.12.2014. 

Astfel, la data de 31.12.2014 se află în derulare 119 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 

67.187 mii lei (majorări calculate până la data de 31.12.2014).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2014, în sumă de 1.008,16 mii lei, conform 

dosarelor aflate pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 530,54 mii lei aparţin debitorilor aflaţi în 

procedura insolvenţei.  

 Totalul încasărilor aferente anului 2014, conform contractelor de concesiune, este de 

7.390,02 mii, din care 776,48 mii lei redevenţă încasată din anii precedenţi. 

Pe tot parcursul anului 2014, 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 2014  a fost încasată suma de 3.891 lei. 

 Consiliul Judeţean Tulcea a încasat în anul 2014 suma de 279,97 mii lei reprezentând 

taxa de utilizare a drumurilor judeţene (viniete). 

În baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de 

aprovizionare toamnă-iarnă a localităţilor izolate din Delta Dunării şi aprobată prin Legea nr. 

80/1998, nu s-a înregistrat nicio solicitare din partea agenţilor economici de credite cu dobândă 

bonificată, în vederea asigurării stocurilor de aprovizionare toamnă-iarnă 2014-2015 a 

localităţilor izolate din Delta Dunării. 

 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 Judeţului Tulcea, s-au derulat procedurile de achiziție și s-au 

întocmit toate documentele (cereri, centralizatoare, desfășurătoare) cerute de lege. 

 La cheltuieli, execuția pe anul 2014, este în sumă de 153.885 mii lei, față de prevederea 

de 224.688 mii lei, în procent de 82,38%, față de execuția la venituri de 103,35%, întrucât la 

sfârșitul anului exercițiul financiar s-a încheiat cu excedent de 7.692 mii lei, care se reflectă în 

excedentul anului precedent, reprezentând sumele primite din rambursări pentru proiectele cu 

finanțare nerambursabilă și din venituri proprii. 
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A. Bugetul propriu - execuția la cheltuieli - pe capitole se prezintă după cum urmează: 

1. Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 17.083 mii  

lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă  de 14.597 mii lei; cu o pondere în total cheltuieli de 9,49 

%. 

2. Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite bugetare anuale prevăzute 1.962 mii 

lei, execuție 924 mii lei. 

3.Tranzacții privind datoria publică – cod 55.02 - față de 1.749 mii lei prevederi  

bugetare, execuție 820 mii lei (economiile se justifica prin faptul că dobânzile practicate de bănci 

au scăzut în cursul anului); pondere în total cheltuieli 0,53 %. 

4. Apărare națională – cod 60.02 - Centrele Militare judeţene - prevedere 211 mii lei, 

execuție 158 mii lei. 

5. Protecție civilă – cod 61.02.05- I.J.S.U. - prevedere 205 mii lei, execuție 191 mii lei; 

6. Ordine publică și siguranță națională – cod 61.02.50- ATOP - prevedere 105 mii lei, 

execuție 57 mii lei; 

7. Învăţământ – cod 65.02. - creditele prevăzute au fost în sumă de 9.603 mii lei, iar 

plăţile efectuate în sumă de 9.438 mii lei, cu o pondere în total cheltuieli de 6,13%.  

8. Sănătate – cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 30.005 mii lei, iar 

plăţile efectuate sunt în sumă de 20.657 mii lei, reprezentând sume transferate pentru investiții 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 17.909 mii lei şi 

plăţile efectuate în sumă de 14.708 mii lei, cu o pondere în total cheltuieli de 1,27 %.  

10. Asistenţă socială – cod 68.02 - creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 56.812 

mii lei şi plăţi efectuate în sumă de 54.945 mii lei, cu pondere în total cheltuieli de 35,71 %. 

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

prevăzute în sumă de 665 mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 156 mii lei. 

12. Protecţia mediului - colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 39.972 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 654 mii lei. 

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

regională – credite bugetare prevăzute 4.591 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 3.471 mii 

lei, pondere în total cheltuieli 2,26 %. 

 14. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – credite bugetare prevăzute 7.070 

mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 382 mii lei. 

 15. Transporturi - credite bugetare prevăzute 34.107 mii lei, plăți efectuate în sumă de 

31.144 mii lei, pondere în total cheltuieli 20,24%. 

 16. Alte acțiuni economice/ turism - credite bugetare prevăzute 2.640 mii lei, plăți 

efectuate -1.584 mii lei, pondere în total cheltuieli 1,03%. 

 

 B. Bugetul  instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean - finanțate din 

subvenții și venituri proprii: 

 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2014 – 

72.383,17 mii lei, execuție 60.986,81 mii lei, veniturile totale s-au realizat în procent de 84,26 

%; 

 2. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – credite bugetare aprobate - 4.725 mii lei, 

execuție 3.910,93 mii lei, veniturile proprii s-au realizat în procent de 82,77 %; 

 4. Centrul Cultural Jean Bart – credite 2014 aprobate 1.760 mii lei, execuție 1.575 mii lei, 

veniturile totale fiind realizate în procent de 89,49 %; 

 7. Biblioteca Județeana „Panait Cerna”- credite 120 mii lei, execuție 96,2 mii lei, 

veniturile proprii fiind realizate numai în procent de 80,17 %; 

 9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea - credite 2014 

suma de 1.906 mii lei, execuție 1.406,06 mii lei, veniturile proprii fiind realizate numai în 

procent de 73,77 %; 
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 10. Camera Agricolă Judeţeană Tulcea - credite aprobate 430 mii lei, execuție 394 mii lei, 

veniturile totale  fiind realizate numai în procent de 91,63 %; 

 

 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 6.377,56 mii lei în anul 2014. 

 Conform atribuţiilor direcției, în anul 2014 s-au întocmit Situaţii financiare conform 

prevederilor legale pentru bugetul propriu și pentru un număr de 9 instituţii  (partea de bilanţ şi 

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

aferente. 

 S-a întocmit proiectul de hotărâre, raportul şi  anexele  pentru aprobarea contului de 

execuţie bugetară a anului 2013. 

  A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară a 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.  

 Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de plată și de 

rambursare pentru proiectele finanţat din fonduri structurale SMIS 40524 „Reabilitarea si 

modernizarea Spitalului de Urgență Tulcea”, SMIS-ETC 2254-2.3.172695.2.1.2 „Marea Neagră 

- Unitate și diversitate în antichitatea romană”, SMIS 33662 „Conservare monument Paleocreștin 

Niculițel”. 

 Ca atribut al Direcției Economice Buget Finanţe şi Administrativ este și administrarea 

sediului, urmărind modul cum se asigură întreținerea clădirii, asigurarea utilităților, a 

consumabilelor pentru calculatoare și copiatoare, urmărind derularea contractelor privind 

serviciile de telefonie,  curățenie, lifturi etc.     

  

 Activitatea de Investiții, Fonduri Externe și Management al Proiectelor 

 

 Direcția Investiţii, Fonduri Externe și  Managementul Proiectelor a derulat în anul 2014 

investiții și proiecte  finanţate din bugetul judeţean și din alte fonduri guvernamentale şi 

europene precum și lucrările de întreținere și reparații ale rețelei de drumuri județene. 

 

A. PROIECTE, INVESTIȚII  ȘI LUCRĂRI FINANȚATE  PRIN  PROGRAME 

NAȚIONALE ȘI DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA 

 

I. Investiții recepționate  

 

Au fost recepționate următoarele investiții în valoare totală de 2876,93 mii lei  

1. Reabilitare poduri, podețe pe DJ222B 

Sursa de finanțare: Bugetul local al județului Tulcea. 

Valoarea investiției: 1.251,94 mii lei 

Descrierea Lucrărilor: Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare poduri, podețe pe 

DJ222B” constau în reabilitarea a două poduri (km 18+118 și km 38+135), demolarea şi 

înlocuirea a trei podeţe cu podeţe din elemente prefabricate din beton armat (km 20+635, km 

35+214 şi km 37+900) 

Data începerii lucrărilor:  11 septembrie 2013 

Data recepției lucrărilor: 31 mai 2014 
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2. Amenajare spații medicale si locuințe de serviciu, imobil str. I.L.Caragiale, Tulcea. 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Consiliului Județean Tulcea 

Valoarea investiție: 939,985 mii  lei   

Descrierea Lucrărilor: Proiectul constă în realizarea la parter a unor spații pentru medicina 

legala clinică, iar la etaj a 6 apartamente cu câte două camere, alocate pentru tinerii specialiști 

care lucrează în domeniul sănătății. 

Data începerii lucrărilor: 5.11.2013 

Data recepției lucrărilor: 25.06.2014. 

 

3. ,,Casă de tip familial pentru copii cu dezabilități”, din Tulcea, str. Spitalului nr. 28, 

judeţul Tulcea 
Sursa de finanțare - Finanţarea este asigurată de Consiliul Județean Tulcea 

Valoarea investiției: 685,00 mii lei   

Descrierea Lucrărilor: Consiliul Judeţean Tulcea a aprobat prin HCJ nr.77/31.05.2013, proiectul 

tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Casă de tip familial pentru copii cu 

dezabilități”, situat în incinta Complexului de servicii comunitare Speranţa din municipiul 

Tulcea, str. Spitalului, nr. 28, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea. 

Prin HCJ nr. 72/6/29.11.2012, Consiliul Judeţean Tulcea a încheiat convenţia de asociere cu 

Fundaţia „SERA ROMÂNIA” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea prin care se obligă să construiască din surse proprii o casă de tip familial pentru 12 copii 

cu handicap. 

Data începerii lucrărilor: 10.08.2013 

Data recepției lucrărilor: 10.07.2014. 

Prin HCJ nr.166/15.12.2014 s-a aprobat transmiterea in administrarea Direcției Generale a 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Tulcea a imobilului Casă de tip familial pentru copii cu 

dezabilități. 

 

II. Investiții în derulare  

 

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

de Urgenţă Tulcea.-Etapa I  

Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Valoarea investiției: etapa I. 3.243,124 mii  lei /740,338 mii euro. 

Descrierea lucrărilor: Investiția este etapizată în două etape, din care este în execuție prima 

etapa finanțată de CNI S.A., cu un stadiu de realizare la finele anului de 20%. 

Stadiul lucrărilor la data de 31.12.2014: in execuție etapa I – realizat 20%. 

 

III. Investiții noi inițiate în anul 2014 

 

Au fost inițiate următoarele investiții noi in valoare totala de  59.300,180 mii lei  

1.  Ansamblu de locuinţe pentru tineri specialiști din domeniul sănătății în regim de 

închiriere, str. Spitalului nr.46 A, scara A, B, municipiul Tulcea.     

Sursa de finanțare va fi asigurată de către Agenția Naționala pentru Locuințe iar Consiliul 

Județean Tulcea va asigura resursele necesare pentru proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-

edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie electrică şi termică, telefonie, căi de acces, 

alei pietonale, spaţii verzi, parcări, etc.) 

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (mii lei): 14.678,820 mii lei/3.288,635 mii euro (in 

preţuri aprilie 2014, 1 euro = 4,4635 lei din data de 09 aprilie 2014) din care :  

- Valori Buget Consiliul Județean Tulcea: 1.407,655 mii lei = 315,370 mii euro  

- Valori MDRAP – ANL : 13.271,165 mii lei = 2.973,264 mii euro    
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Capacități finale: 60 apartamente în regim de închiriere de 1, 2 și 3 camere, pentru tinerii 

specialiști din domeniul sănătății, în vederea sprijinirii acestora, deoarece județul se confrunta cu 

lipsa specialiștilor din multe zone de activitate din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Tulcea.                               

S-a realizat Studiul de fezabilitate, urmând obținerea avizărilor necesare pentru promovarea 

investiției prin Programul ”Construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”. 

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

de Urgenţă Tulcea -Etapa II 

Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Valoarea investiției: etapa II 4960.36 mii lei / 1122.41 mii euro  

Descrierea lucrărilor: in etapa a II-a se vor realiza instalații curenți slabi, instalații ventilații, 

instalații supraveghere video, un acces secundar, compartimentări și reamenajare  mansardă, 

finisaje și dotări. 

Stadiul lucrărilor la data de 31.12.2014: a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru etapa II 

3. Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926 

Sursa de finanțare: Bugetul de stat si bugetul local al județului Tulcea (PNDL). 

Valoarea investiției: 39.661 mii lei 

Descrierea lucrărilor: Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 222 C, Murighiol – 

Iazurile – Agighiol, km 36+332 – 62+926” constau în reabilitarea sistemului rutier, amenajarea 

scurgerii apelor, construirea trotuarelor pentru pietoni, amenajarea podeţelor, amenajarea 

intersecţiilor pe drumurile laterale, lucrări de siguranţa circulaţiei.  

Data începerii lucrărilor:  octombrie 2014 

Stadiul lucrărilor la data de 31.12.2014: în execuţie, realizat 30% 

Data finalizării lucrărilor: octombrie 2017 

4. Reabilitare DJ222N Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche km 0+000-66+000 

(expertiza, DALI și studii teren) 

5. Reabilitare DJ 222M Int DN 22E Grindu km 0+000-10+031 (expertiza, DALI si studii 

teren) 

 

IV.  Investiții de infrastructură finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

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

Pentru anul 2014, la nivelul judeţului Tulcea au fost inițiate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală  lucrări în valoare totală de 51674.456 mii lei, din care: 26401,180 mii lei 

pentru 31 de investiții noi de infrastructură drumuri și canalizare inițiate prin program la nivel de 

comune și orașe 25283,277 mii lei pentru lucrări executate la 16 investiții inițiate prin program 

în anii anteriori. 

 

V. Pregătire proiecte de infrastructura pentru transport  

 

 În anul 2014 a fost inițiată revizuirea și reactualizarea a două documentații tehnico-

economice pentru drumuri, după cum urmează: 

Reabilitare DJ 223A: Tronson IV, Slava Rusă-Babadag, km 39+800-47+400 - (revizuire și 

completare DALI PT, DE, DTAC + execuţie lucrări) 

Reabilitare DJ 229  Niculițel - Valea Teilor - N. Bălcescu - int. DN 22 – Zebil - Sarichioi (int 

DJ222), km 3+300-54+886 (revizuire și completare DALI) 

 

VI.  Lucrări  de întreținere și reparații  drumuri județene  

 

1. Reparaţii curente drumuri judeţene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea 

optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei.  

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2014, a fost alocată suma de 15.886,00 mii lei, din care au 

fost executate lucrări de reparaţii curente drumuri judeţene în sumă de 14.149,77 mii lei, din 

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

drumurilor judeţene (611,821 km) din judeţul Tulcea, Lot1-Zona Est şi Lot 2-Zona Vest, în 

valoare de 2.567,74 mii lei; 

 Reparaţii îmbrăcaminţi asfaltice (plombe, covoare bituminoase şi completări cu piatră 

sparta a fundației drumurilor) executate sectorial pe o lungime însumând aproximativ 124,234 

km. drumuri judeţene, în valoare totală de 9.292,14 mii lei, după cum urmează: 

- DJ222B, V. Alecsandri ieşire - Topolog intrare, km 9+900-24+300, L=14,4 km; 

- DJ 222B, Dorobanțu -Traian, km 39+900-50+400, L=10,5 km; 

- DJ 222B, Meșteru - Dorobanțu, km 36+000-40+000, L=4,0 km; 

- DJ222B, Loc. Topolog (DN22A) - Loc. Meșteru, km 25+900-34+050, L= 8,15 km (marcaje 

longitudinale/montat indicatoare) 

- DJ229, Int. Izvoarele DN 22F - Int. DN22, Satu Nou, km 23+740-44+732, L=20,992 km;  

- DJ229, Niculiţel - Valea Teilor, km 5+000-13+400, L=8,4 km; 

- DJ229, Valea Teilor - Alba, km 13+400-21+300, L=7,9 km 

- DJ222E, Sarighiol de Deal - Casimcea, km 0+000-9+000, L=9,0km 

- DJ223A, Slava Rusa - Babadag, km 38+800 - 46+400, L=7,6 km; 

- DJ222G, Fagarasu Nou intrare - Intersecție DN22A, km 12+290-16+502, L=4,212 km; 

- DJ222A, Horia - Nifon, km 0+000 - 16+000, L=16,0 km; 

- DJ222K, DN22E - Loc. Greci, L= 3,080 km (marcaje longitudinale/transversale) 

- DJ222M, DN22 - Grindu, km 0+000-10+000, L=10 km 

 Reparaţii drumuri judeţene pietruite în valoare totală de 2.289,89 mii lei, executate pe 

sectoare ale drumului judeţean DJ 222 N, Tulcea-Pardina-Chilia Veche, km 14+000-16+000, km 

25+800-27+600, km 30+500-50+500. 

 

VII. Lucrări de intervenție în regim de urgență  

 Urmare inundaţiilor din 2014, prin HG nr. 805/17.09.2014, judeţului Tulcea i-a fost 

alocată suma de 1.612,00 mii lei, din care s-a realizat lucrarea „Reabilitare DJ 222N, Tulcea-T. 

Vladimirescu – Pătlăgeanca – Ceatalchioi – Pardina - Chilia Veche (pe o lungime de 23,5 km, 

sectorial între km 0+000-30+500, prin executarea lucrărilor de pietruire prin scarificări şi 

cilindrări şi adaos de material pietros)”. Fondurile necesare au fost prevăzute în Cap. 80.02.01.06 

– „Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri” din H.C.J. Tulcea nr. 113/30.09.2014. 

 

B) – PROIECTE  ȘI INVESTIȚII  FINANȚATE  PRIN  FONDURI EXTERNE  

 

I. Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare la începutul 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” 
Finalizarea implementării în termenul prevăzut în contractul de finanţare. 

1 Cerere de Rambursare a Cheltuielilor - finală 

1 Raport de progres - final  

Participare la târg de turism la Viena pentru promovarea rezultatelor proiectului 

Activitate de vizibilitate (conferința de presă finală, comunicat de presa, website: 

www.cnipttulcea.ro) 

 

 2. ,,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, Axa 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale’’.  

 Valoarea totală a proiectului pentru cele 6 judeţe este de 51.514.560,00 lei, din care suma 

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

http://www.cnipttulcea.ro/
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 Perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, respectiv 13.12.2010 – 

14.03.2014.  

 

II. Proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate,  pentru care se monitorizează 

sustenabilitatea și durabilitatea  

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

Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale” 

Raport de durabilitate a investiţiei 

Elaborare şi transmitere documente în perioada ex-pos. 

2.  Proiect „Valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de 

acces şi de mediu” 

Rapoarte privind durabilitatea investiţiei  

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

Dunavăţ Lacul Razim’’ 

Raport privind durabilitatea investiției 

4. Proiect “ Dezvoltarea serviciilor electronice către cetățeni si mediul de afaceri din județul 

Tulcea”      

Raport privind durabilitatea investiției 

 

III. Proiecte  cu finanțare nerambursabila aprobate - Contracte de finanțare semnate în 

anul 2013   

1. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Tulcea  

Sursa de finanțare : „Programul Operațional Sectorial Mediu’’ 2007-2013, bugetul de stat și 

bugetul  județean 

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 în conformitate 

cu legislația și directivele UE și naționale, sunt: 

 Creșterea acoperirii cu servicii de colectare și management al deșeurilor la prețuri 

acceptabile; 

 Reducerea cantităților de deșeuri depozitate; 

 Creșterea cantităților de deșeuri sortate și valorificate; 

 Execuția unei infrastructuri eficiente de management al deșeurilor în județul Tulcea; 

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Tulcea  (SMID) constă din următoarele 

componente: 

 Colectarea deșeurilor; 

 Transferul deșeurilor; 

 Sortarea deșeurilor reciclabile (facilități de recuperare materiale și reciclare); 

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

 Eliminarea deșeurilor; 

 Reabilitarea depozitelor de deșeuri 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 

în 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 

Autoritatea 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 
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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. 

  

 3. - Punerea in valoare a Bazilicii Paleocreștine cu Cripta din comuna Niculițel, județul 

Tulcea prin reabilitarea acesteia și crearea infrastructurii conexe - Programul Operațional 

Regional  2007-2013  - Axa 5  Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului - DMI 5.1    

Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea /modernizarea 

infrastructurilor conexe, finanțat în 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, începând 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 și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea - Programul 

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

Domeniul Major de Intervenție 3.1  Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate. Implementarea se asigură în baza contractului de finanțare nr. 

3773/25.07.2013. 

Valoarea proiectului este de 15.037,417 mii lei. 

Perioada de implementare a proiectului   este de 12 luni. 

 

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” .  

Valoarea proiectului este 6.512, 400 mii lei. 

Perioada de implementare 18 luni, începând cu 18.12.2013. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea serviciilor publice la nivelul județului 

Tulcea prin crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a Registrului Agricol și a 

altor activități specifice.  

Proiectul se implementează de către Consiliului Județean, în parteneriat cu 15 UAT-uri 

(Babadag, Beidaud, Casimcea, Cerna, Ciucurova, Dorobanțu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, 

Mihai Bravu, Peceneaga, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog, Valea Teilor). 

 

 IV. Proiecte cu finanțare nerambursabilă  în evaluare  

Pe lângă proiectele pentru care s-au încheiat contractele de finanțare,  au fost depuse si 3 

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

prioritară 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală integrată 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 
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2.  ,,Punerea în valoare a patrimoniului istoric - Cetatea Halmirys specifică zonei pescărești 

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 transmitere de clarificări în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 

 

V. Inițieri de proiecte cu finanțare europeană, pentru perioada următoare: 

1. Reabilitare și modernizare Spital Județean de Urgență (inclusiv dotare) – reabilitare secții 

(studii SF, expertize) 

2. Punerea în valoare a potențialului istoric prin reabilitarea obiectivului istoric Cetate Proslavița 

și farul vechi Sulina, județul Tulcea (expertiza, DALI, studii) 

3. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal: Muzeul de Etnografie și Artă Populară și Muzeul 

de Istorie și Arheologie Tulcea 

4. Punerea în valoare a patrimoniului arheologic prin reabilitarea Cetății Noviodonum, Argamum 

– Capul Doloșman, Eco-muzeul Văii Slavelor, Muzeul Cetății Ibida și un parc arheologic Ibida  - 

Slava Cercheză 

5. Punerea în valoare a potențialului turistic al A.Z.L. Sulina (cf. studiu de soluții) 

 

C. 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 județene din județul Tulcea (vinieta) 

 - 62,61 mii lei - Contracte privind utilizarea zonei drumurilor judeţene (15 contracte) 

 - 26,22 mii lei - Acorduri prealabile de execuție lucrări în zona drumurilor (67 acorduri) 

 - 4,20 mii lei - Autorizații de amplasare și acces în zona drumurilor (17 autorizații) 

 

D. ACTIVITATI DERULATE DE COMPARTIMENTUL UIP 

1. Activități pentru promovarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Tulcea”: 

- compartimentul UIP a colaborat permanent cu Ministerul Mediului și 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 terasă 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 transmisă de consultantul extern pentru proiectul “Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Tulcea”, în sensul armonizării soluției tehnice cu 

realitățile județului Tulcea. 

- a participat la întocmirea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii și furnizare 

aferente proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Tulcea”. 

- a asigurat activitatea de obținere a avizelor pentru proiectul “Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Tulcea” precum și pentru următoarele proiecte de investiții: PUZ -”Depozit 

de deșeuri și stație de tratare mecano-biologică Mihai Bravu; Demolare construcție din str., 

Victoriei, nr.15, Tulcea; Construire Depozit de deșeuri Mihai Bravu; Închiderea depozitelor 

neconforme Sulina, Isaccea, Măcin. 

2. Activități în domeniul protecției mediului: 

- a  urmărit și a participat la derularea Programului de îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate în județul Tulcea finanțat de Administrația Fondului 

pentru Mediu. 
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 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 la nivel județean, inclusiv a 

procesului  de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor locale aferente; 

- asigurarea direcţiilor de dezvoltare coerentă a localităţilor, prin verificarea şi supunerea 

spre avizare a documentaţiilor de urbanism care corespund cerinţelor dezvoltării urbanistice 

echilibrate; 

- autorizarea sau avizarea conform competențelor legale a unor investiții cu impact 

favorabil în teritoriu, încadrate în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate; 

- asigurarea aplicării documentațiilor de urbanism aprobate și a legislației privind 

autorizarea executării lucrărilor de construire prin emiterea certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construire:  

- dezvoltarea armonioasă în teritoriu, prin descurajarea construirii nelegale; 

- urmărirea îmbunătăţirii calității mediului construit și încurajarea păstrării specificului 

arhitectural local, în localităţile protejate și cu potenţial turistic, prin avizarea unor documentaţii 

necesare eliberării unor autorizaţii de construire, potrivit prevederilor legale; 

 - monitorizarea protejării monumentelor istorice şi a celor naturale, prin avizarea sau 

autorizarea documentaţiilor în condițiile respectării avizelor specifice și manifestarea dreptului 

de preemţiune al  judeţului conform prevederilor legale; 

  - 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. 

 - coordonarea și monitorizarea transportului 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.  

 Aceste activităţi s-au concretizat, în principal, în: 

- coordonarea tehnică şi financiară a reactualizării Planurilor Urbanistice Generale şi a 

Regulamentelor locale de urbanism aferente, conform competenţelor legale, prin furnizarea de 

date, verificarea documentaţiilor primite în prealabil avizării, verificarea corelării lor cu 

documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, solicitarea fondurilor de la bugetul 

de stat. 

- au fost transmise adrese către unităţile administrativ teritoriale  din judeţul Tulcea pentru 

reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele pentru care expiră termenele 

PUG-urilor existente. 

- 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). 

- asigurarea funcționării Comisiei de Amenajarea Teritoriului si Urbanism în coordonarea 

președintelui Consiliului Județean Tulcea  

- analiza documentațiilor și emiterea avizelor pentru integrarea investițiilor în cerințele 

H.G. nr.1516/2008, în această perioadă fiind analizate 49 de documentații (DTAC) și eliberate 

37 de avize. 

- analiza documentațiilor de urbanism (PUZ si PUD) și emiterea avizelor conform legii 

350/2001;  în anul 2014 au fost analizate în ședințele C.T.A.T.U. 74 de documentații PUZ și 

eliberate un număr de 42 de avize. 

- au fost eliberate 30 certificate de urbanism, din care multe au vizat investiţii de 

infrastructură  tehnico-edilitară şi investiţii în energie neconvenţională; 
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- au fost eliberate 16 autorizaţii de construire; 

- a fost prelungita valabilitatea a 14 certificate de urbanism; 

- a fost prelungita valabilitatea a 2  autorizaţii de construire; 

- au fost emise 20 de avize pentru certificate de urbanism; 

- au fost emise 4 avize pentru autorizații de construire; 

- efectuarea inspecției urbane pe teritoriul județului şi soluţionarea petiţiilor pe linie de 

urbanism, potrivit atribuţiilor legale, pentru asigurarea respectării disciplinei în construcţii – au 

fost efectuate 15 controale în teritoriu; 

- efectuarea regularizării taxelor pentru autorizaţii de construire eliberate de Consiliul 

Județean Tulcea, care constituie o activitate permanentă; 

- monitorizarea încasării unor taxe, respectiv a celor aferente timbrului de arhitectură şi a 

celor aferente Registrului Urbaniștilor; 

- asigurarea secretariatului Comisiei Județene de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism 

cât şi a Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului emitentă a Avizului Unic al 

Consiliului Județean Tulcea; 

- îndrumarea activităţii personalului cu atribuții în emiterea certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale; 

- furnizarea de date statistice către Direcția Județeană de Statistică şi către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii; 

- oferirea de consultanţă publicului, pe probleme de construire autorizată; 

- participarea la activităţi directe pe linia protecţiei mediului au implicat şi personalul 

direcției, care a participat la ședințele comisiilor de analiză tehnică de la A.P.M. si A.R.B.D.D. 

Tulcea. 

- coordonarea executării lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de constituire a băncii 

de date urbane, la nivel de judeţ,  conform prevederilor legale, activitate permanentă; 

- asigurarea secretariatului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice şi de protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură a Consiliului Județean Tulcea; 

- personalul compartimentului informatică - GIS a asigurat permanent evidenţa şi 

gestionarea bazelor de date ale Consiliului  Județean Tulcea.  

 

       COORDONAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A REACTUALIZĂRII 

PLANURILOR URBANISTICE GENERALE ȘI A REGULAMENTELOR LOCALE DE 

URBANISM AFERENTE 

 

      -   S-a solicitat tuturor celor 51 de unități administrativ teritoriale din județul Tulcea 

comunicarea datelor privind actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) și a 

Regulamentelor Locale de Urbanism aferente și a fost comunicată Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, LISTA cuprinzând lucrările privind elaborarea sau 

actualizarea PUG ale unităților administrative teritoriale Luncavița, Jijila, Mihai Bravu, Turcoaia 

și Somova precum și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, în vederea susținerii 

finanțării acestora  de la bugetul de stat. 

           Prin Contractul de finanțare nr.7550/25.11.2014, M.D.R.A.P. s-a sprijinit finanțarea 

actualizării PUG și a regulamentelor locale de urbanism pentru localitățile Beștepe și Somova.                               

          - Pentru continuarea “Programului privind sistemul informațional specific domeniului 

imobiliar – edilitar și a băncilor de date urbane - SISDIEBDU”,  s-a solicitat unui număr de 9 

(nouă) localități (Tulcea, Măcin, Babadag, Isaccea, Beștepe, Greci, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, 

Murighiol, Topolog, Turcoaia) situația stadiului realizării acestui program în vederea solicitării 

susținerii finanțării de la bugetul de stat.   

          În urma analizei și centralizării  datelor comunicate, au fost cuprinse în LISTA pentru 

finanțare un număr  de  5 (cinci) localități: Măcin, Murighiol, Babadag, Beștepe, Greci. 
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          S-a solicitat sprijin Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Direcția 

Generală Dezvoltare Teritorială, în vederea susținerii financiare de la bugetul de stat a celor 5 

localități și a sprijinit finanțarea realizării SISDIEBDU pentru localitățile Jurilovca și Murighiol. 

 

 Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public 
 

  Activitatea compartimentului vizează probleme ce țin de 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 2014, compartimentul a desfăşurat următoarele activităţii: 

-   a urmărit respectarea Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Tulcea, de către operatori; 

- a efectuat un program comun de control cu reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al 

Poliţiei de Frontieră Tulcea pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea privind TAXA de utilizare a 

drumurilor judeţene din Judeţul Tulcea. 

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

Poliţie Rutieră Tulcea pe traseele judeţene privind respectarea Taxei de utilizare a drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea, totodată, pentru combaterea transporturilor ilicite de persoane cu 

autoturismul proprietate personală și de asemenea,  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 2013 – 2019.  

- 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 documentele necesare licitaţiei privind Programul de transport rutier public 

judeţean de persoane prin curse regulate din judeţul Tulcea și a introdus datele în aplicaţia 

Agenţia Pentru Agenda Digitală a României Bucureşti privind traseele judeţene, pentru licitaţia 

din 2014. 

- a întocmit, 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.  

- în urma controlului efectuat pe traseele judeţene ale judeţului Tulcea au fost aplicate 

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. 

- a gestionat şi verificat vinietele privind TAXA de utilizare a drumurilor judeţene din 

Judeţul Tulcea. 

 

 Achiziții Publice 

 

 În perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014 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 

2014.   

 Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 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.  

 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.   

   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.  

 Biroul achiziţii publice a derulat în această perioadă un număr de 21 proceduri de 

atribuire a contractelor de furnizare, servicii şi lucrări şi 71 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 21 proceduri de atribuire 11 au fost licitaţii deschise şi 10 

cereri de ofertă. 

 În perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014, în urma procedurilor de achiziţie derulate şi 

a cumpărărilor directe s-au încheiat 92 contracte, după cum urmează: 

- 8 contracte pentru execuţie lucrări în valoare totală de 129.916.201 lei fără TVA; 

- 58 contracte pentru prestare servicii în valoare totală de 14.043.732,35 lei fără TVA; 

- 26 contracte pentru furnizare produse în valoare totală de  5.383.633,9 lei fără TVA. 

 Din cele 92 de contracte prezentate mai sus, 41 au fost finanţate din fonduri europene, 

după cum urmează: 

- 6  contracte pentru execuţie lucrări în valoare totală de 84.261.801,39 lei fără TVA; 

- 24 contracte pentru prestare servicii în valoare totală de 12.728.404,33 lei fără TVA; 

- 12 contracte pentru furnizare produse în valoare totală de  154.023,93 lei fără TVA 

 În luna decembrie 2014 a fost demarată procedura de elaborare a Programului anual al 

achiziţiilor publice pe anul 2015, într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului 

în curs. După aprobarea bugetului judeţului pe anul 2015, programul va fi actualizat în funcţie de 

fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri. 

 În perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014 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. 
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 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 2014, suprafaţa de 34.362 ha ocupată de cele 24 amenajări piscicole, 

pentru care au fost încheiate 56 contracte de concesiune a fost utilizată pentru piscicultură de tip  

semiintensiv, în asolament agro-piscicol, precum şi în exploatarea resursei stuficole regenerabile.  

 Pentru sezonul de recoltare 2014-2015 a fost cartată şi încredinţată concesionarilor 

cantitatea de  7.450 tone stuf brut. 

 Datorită neîndeplinirii clauzelor contractuale, în speţă neplata redevenţei la termen şi 

nerealizarea investiţiilor asumate, au fost reziliate contractele de concesiune cu: S.C Exer Group 

S.R.L. București, S.C. Danubiu RO SRL București, S.C. Marix SRL Tulcea, S.C. Infoconsulting 

SRL Petrăchioaia. 

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

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

floarea soarelui). 

  S-au întreprins în permanenţă măsuri pentru încasarea la termenele contractate a 

redevenţelor stabilite, veniturile din aceasta activitate însumând la sfârşitul anului 2014 valoarea 

de 7 237 mii lei, faţă de 6.950 mii lei redevenţă programată. 

 Au fost întocmite 12 proiecte de hotărâri ale CJT care au vizat gestionarea si 

administrarea domeniului public si privat al județului. 

   Terenurile şi construcţiile din domeniul public şi privat al judeţului Tulcea şi în 

administrarea directă a Consiliului Judeţean Tulcea, sunt prezentate după cum urmează: 

 a. În domeniul public, Consiliul Judeţean Tulcea deţine 73 imobile (terenuri şi construcţii) -  din 

care:  

  - 14 imobile - administrate direct de Consiliul Judeţean Tulcea;  

  - 58 imobile - administrate de instituţiile publice; 

  - 1 imobil - dat în folosinţă gratuită (Sediu I.S.U Delta Tulcea); 

b. În domeniul privat Consiliul Judeţean Tulcea deţine 24 imobile (terenuri şi construcţii) -  din 

care:  

   - 16 imobile - administrate direct de Consiliul Judeţean Tulcea;  

   - 7 imobile - administrate de instituţiile publice; 

   - 1 imobil concesionat; 

  În anul 2014 au fost încheiate 4 contracte de concesiune, 1 contract de comodat, 2 acte 

adiţionale privind prelungirea unor contracte de închiriere şi 19 acte adiționale privind efectuarea 

asolamentului agro-piscicol. 

 Ca urmare a aplicării procedurilor de licitaţie publică şi negociere directă se află în 

derulare semnarea a încă 2 (două) contracte de concesiune. 

 Pentru contractele de concesiune în derulare au fost întreprinse verificări privind modul 

de utilizare a terenurilor agricole şi piscicole precum şi stadiul realizării investiţiilor asumate prin 

contract. 

 

 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.   
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 Organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Tulcea - În anul 2014 au fost organizate 

17 şedinţe ale Consiliului Judeţean Tulcea, 12 ședințe ordinare, 4 ședințe extraordinare și o 

ședință de îndată.   

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

modificările şi completările ulterioare, Serviciul a participat la verificarea redactării unui număr 

de 200 proiecte de hotărâri care au fost dezbătute în şedinţele Consiliului Judeţean Tulcea.  

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

presa locală şi publicarea pe site-ul instituţiei.  

Consiliul Judeţean Tulcea a adoptat 178 hotărâri, care au fost redactate în forma finală, cu 

preluarea tuturor amendamentelor aprobate în plenul şedinţelor. 

Preşedintele Consiliului Judeţean a emis 675 dispoziţii, fiind asigurată gestionarea 

corespunzătoare a acestora.  

Dispoziţiile preşedintelui şi hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea au fost comunicate cu 

respectarea termenului legal instituţiilor şi persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Tulcea şi compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate. 

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 2014 au fost înregistrate 48 de cereri privind informaţii de 

interes public și o reclamație administrativă care a fost respinsă. 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.  

 Totodată, s-a procedat la: 

- afişarea tuturor informaţiilor de interes public la avizierul instituţiei;  

- informarea cetăţenilor care au solicitat amănunte privind activitatea instituţiei noastre, a 

instituţiilor subordonate, cât şi a celorlalte instituţii publice din judeţ; 

- gestionarea Telefonului Cetăţeanului. 

 Asigurarea transparenţei decizionale conform prevederilor Legii nr. 52/2014- 

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 2014, Consiliul Judeţean Tulcea a primit 

56 de petiţii din care 39 au fost adresate direct instituţiei noastre, iar 17 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 2014, au solicitat audienţă un număr de 52 persoane, din care 12 

au fost la preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, 37 la vicepreşedinţi şi 3 la secretarul 

judeţului.  

 Serviciul administraţie publică locală asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Tulcea. Pe parcursul anului 2014 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 2014 a 

fost verificat modul 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 centrele rezidenţiale: asigurarea serviciilor de găzduire, 

îngrijire personală, supraveghere specializată, activităţi de socializare, asistenţă medicală de 

specialitate pentru persoanele cu handicap adulte.  
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 A fost actualizată baza de date care cuprinde numărul persoanelor adulte cu handicap, a 

persoanelor vârstnice aflate în centre rezidenţiale la nivelul judeţului, centralizarea pe grad și tip 

de handicap, a copiilor beneficiari de protecţie de tip rezidenţial, precum şi alte date 

semnificative care să monitorizeze şi să sprijine activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în vederea realizării Strategiei de asistenţă socială a 

judeţului Tulcea pentru perioada 2014 – 2019. 

  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 2014, responsabilul cu arhiva Consiliului judeţean a răspuns la un număr de 51 de 

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

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

vigoare şi la un număr de 86 de cereri ale compartimentelor creatoare, susţinând astfel activitatea 

acestora. 

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

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

înaintate Biroului Județean al Arhivelor Statului. 

 

 Compartiment Sănătatea şi Securitatea Muncii 

 

 Activitatea de prevenire şi protecţie are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de 

muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale în rândul lucrătorilor. 

  Precizăm faptul că în anul 2014 nu s-a înregistrat nici un accident de muncă în cadrul 

instituţiei. 

  Consiliul Judeţean  Tulcea a prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 cu 

destinaţia protecţia muncii, suma de 8.000 lei, din care s-au cheltuit 6.140 lei, astfel : 

 6.008 lei  - servicii medicina muncii; 

 132 lei  - achiziţionare materiale trusă sanitară; 

  Pe parcursul anului 2014, în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea s-au desfăşurat o serie de 

activităţi de prevenire şi protecţie prevăzute în Legea nr. 319/2006, dintre care amintim: 

 participarea personalului instituţiei la activităţile ce vizează identificarea pericolelor pe 

categorii de locuri de muncă; 

 evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv, executant, 

sarcină de muncă, mijloacele de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă – personal 

tehnico- administrativ, personal navigant, şoferi, muncitori; 

 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire – instruirea introductiv – generală, 

instruirea la locul de muncă, instruirea periodică pe locuri de muncă; 

 anexarea la fişa postului fiecărui salariat atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

 elaborarea  măsurilor de prim ajutor  în caz de accidentare la locul de muncă; 

 elaborarea planului de prevenire şi protecţie în care sunt cuprinse măsurile de prevenire şi 

protecţie de natură tehnică, organizatorică, igienico – sanitare necesare pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 efectuarea controlului medical periodic - anual analize medicale gratuite pentru salariaţii 

instituţiei; 

 însuşirea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie,  

precum şi a atribuţiilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite 

prin fişa postului; 

 completarea de către medicul de medicină a muncii a fişei de aptitudini în urma 

examenului medical;  
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            Resurse Umane, Asigurarea Calităţii,  Evidenţă Funcţii Publice   
 

  În perioada 1 ian. 2014 – 31 dec. 2014 şi-a desfăşurat activitatea pe domeniile specifice 

de organizare, salarizare, gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice, implementarea şi 

menţinerea Sistemului de Management al Calităţii, în cadrul aparatului de specialitate al 

CJTulcea şi asigurarea de îndrumare şi sprijin pentru instituţiile subordonate. 

 1. În  această perioadă în cadrul serviciului s-au întocmit documentaţiile pentru 20 de 

proiecte de hotărâri privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului 

Județean Tulcea și instituțiile subordonate. 

           2. S-au întocmit un număr de peste 450 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 funcţii publice de conducere a unor funcţionari  publici de execuţie din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;           

- majorarea lunară a salariului de bază unor salariaţi ai CJTulcea pentru activităţile desfăşurate în 

cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare; 

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

al Consiliului Judeţean Tulcea; 

- detaşarea unor funcţionari publici la alte instituţii publice; 

- 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 CJTulcea către alte instituţii 

publice şi  transferul de la alte instituţii la CJTulcea; 

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

profesional a unor funcţionari publici  din cadrul CJTulcea; 

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

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

- mutarea temporară sau definitivă a unor funcţionari publici de execuţie din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea într-un alt compartiment; 

- stabilirea domeniilor de coordonare pentru vicepreşedinţii şi administratorul public al 

Consiliului Judeţean Tulcea; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de 

soluţionare a contestaţiilor şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului de 

management la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion“ Tulcea; 

 3. S-au întocmit rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea căruia i-a încetat raportul 

de serviciu. 

 Au fost actualizate fişele de post pentru salariaţii din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

 S-au întocmit şi actualizat în permanenţă listele nominale pentru personalul din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea urmare modificărilor intervenite în structura de 

personal, în ceea ce priveşte funcţia, gradul profesional şi nivelul salariului de bază. 
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 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. 

          4. Au fost înregistrate în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul 

declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 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. 

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

Resurse Umane în această perioadă s-au desfăşurat activităţi privind: 

        - 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.); 

       - s-a întocmit şi înaintat către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici planul de măsuri 

privind pregătirea profesională şi planul de pregătire profesională în formatul standard, pentru 

Consiliul Județean Tulcea şi instituţiile subordonate care au funcţii publice în structura statului 

de funcţii. 

       -  participarea la programe de perfecţionare de scurtă durată (5-7zile) a unui număr de 13 

salariaţi din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea; 

            6. A fost întocmit şi înaintat în format electronic şi pe suport de hârtie, către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice şi Raportul privind 

respectarea normelor de conduită pe trimestre. 

          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. 

           7. S-au întocmit şi înaintat către Instituţia Prefectului situaţii privind posturile ocupate din 

aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Tulcea şi instituţiile subordonate. 

           8. Au fost calculate şi plătite la timp, on line în conturile bancare, salariile angajaților din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică, consilierilor judeţeni, elevilor bursieri şi alte asemenea. 

          Alte activităţi: 

- eliberarea adeverinţelor 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; 

- salariaţii serviciului au asigurat secretariatul comisiilor constituite 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 Consiliului 

Județean Tulcea; 
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       Serviciul Contencios şi Asistenţă Juridică 

 

 Serviciul Contencios şi Asistenţă Juridică este serviciul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Tulcea care a acordat asistenţă şi consultanţă juridică direcţiilor şi serviciilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, consiliilor locale, primarilor şi 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean 

Tulcea şi a instituţiilor subordonate în faţa instanţelor de judecată, în toate gradele de jurisdicţie.  

 În perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014, activitatea în domeniul contencios- 

juridic a constat în: 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică direcţiilor şi serviciilor din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Tulcea; 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Tulcea; 

- acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică consiliilor locale, primarilor şi secretarilor 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

-  reprezentarea Consiliului Judeţean Tulcea şi a instituţiilor subordonate, în faţa instanţelor 

judecătoreşti. În acest sens au fost depuse acțiuni şi formulate întâmpinări care au fost susţinute 

în faţa instanţelor de judecată  în 99 dosare. 

    Activitatea juridică a mai constat în verificarea legalităţii contractelor, şi după caz, 

participarea la redactarea acestora. În perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014 au fost redactate 

şi avizate  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. 

 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.  

 Referitor la activitatea de administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al 

judeţului, aceasta a fost desfăşurată în colaborare cu serviciul contencios juridic, din comisiile de 

evaluare în cadrul licitaţiilor organizate făcând parte şi consilierii juridici din cadrul serviciului. 

 De asemenea, serviciul a fost implicat, prin reprezentanţii săi, în comisia de evaluare 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din fonduri publice pentru 

activităţi nonprofit de interes general. 

 În activitatea de accesare şi derulare a proiectelor cu finanţare externă, serviciul a fost  

implicat atât prin activitatea de consultanţă cât şi prin personalul propriu în calitate de membrii 

în echipele de implementare a proiectelor. 

 

 Activitatea de audit intern  

 

 Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfășurat în baza planului anual de 

activitate. In anul 2014 au fost cuprinse în planul de audit un număr de 6 misiuni de audit, care 

au fost realizate în totalitate. Pentru misiunile derulate au fost formulate și însușite un număr de 

41 recomandări, din care un număr de 15 recomandări au fost implementate în cursul anului 

2014, restul urmând a fi  implementate în cursul anului 2015. 

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

auditabile pe parcursul anului, iar principalele constatări au urmărit implementarea, funcționarea 

și întărirea sistemelor de control intern pentru fiecare activitate. 

 Misiunile de audit derulate la entitățile auditate au avut în vedere activitatea financiar-

contabilă, evaluarea activității de audit intern pentru entitățile din subordine, activitatea de 

inițiere, încheiere, urmărire și executarea contractelor de concesiune și închiriere, activitatea de 

resurse umane, salarizare.  
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 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 în entitățile auditate. 

 De asemenea, subliniem rolul de prevenire al auditului prin identificarea unor 

disfuncțiuni și a riscurilor asociate activităților auditate, chiar dacă caracterul “ex- post” al 

misiunilor de audit sesizează acțiuni/inacțiuni care au avut loc. 

 În privința evaluării activității de audit de la nivelul CJT, menționăm că aceasta se 

efectuează anual, atât de ordonatorul  de credite prin sistemul de evaluare intern, cât și de către 

Camera de Conturi Tulcea. 

  

 CNIPT 

 

 Activităţile pe linie de informare și promovare turistică a județului au constat,  în 

principal în: 

- informarea generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale sau 

naționale;  

- punerea la dispoziția turiștilor a unor materiale de promovare locale, regionale sau 

naționale;  

- informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;  

- informare cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum și cu 

privire la ghizi turistici locali, naționali și specializați;  

- consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale și 

naționale, ca serviciu cu titlu gratuit;  

- cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism, în acest sens 

reprezentanții  CNIPT participând la următoarele evenimente: 

 Întâlnirea CJT cu operatorii de turism din județul Tulcea în vederea implementării 

eficiente a demersurilor de dezvoltare a turismului local (12 februarie, Tulcea); 

 Participarea în cadrul unei întâlniri de două zile, organizată de Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării în cadrul grupului de experți pentru analizarea zonării pe turism a RBDD 

și definirea unui prim set de valori de bază a capacității de suport pe fiecare zonă pe baza 

informațiilor existente (5-6 mai, Tulcea); 

 Consultarea Publică Regională privind Programele Operaționale 2014-2020, întâlnire 

organizată de Ministerul Fondurilor Europene, ce a vizat prezentarea oportunităților de 

implementare a proiectelor cu fonduri europene în perioada 2014-2020 (6 iunie, Tulcea); 

 Trainingul workshop ”Black Sea – BI NET”, derulat în cadrul proiectului “Rețea 

regională de incubatoare de afaceri BI NET – Marea Neagră”, activitate ce a avut în vedere 

discuții privind dezvoltarea oportunităților de afaceri în bazinul Mării Negre (19 iunie, Tulcea);  

 Workshop-ul ”Sistemul European de Indicatori în Turism (ETIS) – rezultatele 

implementării primei etape pilot: schimb de experiență”, organizat de Comisia Europeană în 

colaborare cu ETIS – Pool of Experts, prin care s-a realizat o analiză succintă a sistemului 

indicatorilor în turism precum și a implementării viabile a acestuia în contextul funcționării 

destinațiilor turistice (3-5 iulie, Bruxelles, Belgia); 

 Întâlnire, la ARBDD, a grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de Capacitate de 

suport a Deltei Dunării din perspectiva turismului. Întâlnirea a mai avut ca participanți echipa 

AER, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Asociația „Ivan Patzaichin- 

Mila23”, WWF România, Alois Lang, consultanții din partea Asociației Ivan Patzaichin pentru 

studiul de mobilitate în Delta Dunării. În cadrul întâlnirii s-au analizat indicatorii propuși 

anterior și disponibilitatea de resurse pentru implementarea unui sistem anual de monitorizare. 

Totodată, a fost realizată o procedură de colectare de date, stocare și analizare a valorilor 

indicatorilor de monitorizare pentru diferite zone de interes ale ariei naturale protejate și s-a 

elaborat raportul privind metodologia de monitorizare (15-16 iulie, Tulcea); 
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 Workshop-ul ”Practicarea activității de turism în cadrul ariei protejate Pădurea Letea”, cu 

accent pe accesul dirijat și supravegheat al turiștilor în această zonă de interes turistic (23 iulie, 

Tulcea); 

 Public Private Partnership – seminar în cadrul proiectului cu același nume implementat 

de Solvenet și Black Sea Crossborder Cooperation. Participanților le-au fost prezentate 

considerații  privind legislația europeană ce reglementează acest tip de parteneriat, cu aplicare 

specifică în cele 4 țări în discuție. Partea teoretică a fost dublată de sesiuni de întrebări și 

răspunsuri, aplicații pe proceduri  practice, workshop-uri  precum și prezentarea de exemple  de 

parteneriat public privat implementate cu succes în alte state ale Europei precum și din lume, 

cum ar fi Marea Britanie, Olanda, Franța, Germania, Portugalia, Singapore, Australia (3-5 

august, Tulcea); 

  Workshop-ul ”Youngsters meet tourism, clusters and innovation”, organizat de 

Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism din cadrul 

Guvernului României, axat pe implicarea tinerilor în antreprenoriatul în turism (11 septembrie, 

București);  

 Participare în cadrul Proiectului ”Pregătirea sistemului național de e-Administrație în 

România, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în urma căreia 

șeful biroului CNIPT a dobândit competențe în ”Marketing online pentru Administrația Publică”, 

”Servicii Cloud pentru Administrația Publică” și ”Utilizarea soluțiilor Informatice de tip 

eGuvernare și Business Intelligence pentru Administrația Publică” (8-12 septembrie, Constanța); 

 Participarea cu stand, reprezentând Județul Tulcea, la Bursa Litoral – Delta Dunării, 

organizată de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunării; 

 Târgul de Turism ”Vacanța”, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 

Agricultură Constanța, la care Județul Tulcea a fost reprezentat, pe durata a trei zile, cu stand la 

care toți cei interesați au putut găsi informații privind oportunitățile turistice de pe întreg 

cuprinsul județului; în cadrul tombolelor ce s-au desfășurat la sfârșitul fiecărei zile de târg 

județul nostru a oferit câștigătorilor premii consistente, constând în vouchere de cazare oferite de 

operatori de turism tulceni precum și diverse obiecte de artă sau promoționale - icoane, cutii 

muzicale etc. (21-23 noiembrie, Constanța);  

 Participarea în cadrul Întâlnirii Regionale România, Moldova și Ucraina, cu tema 

Biodiversitate și Turism, organizată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în 

contextul implementării proiectului transnaţional Centrul de Competenţă al Dunării- 

DANUBEPARKS Biodiversitate şi Turism (DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and Tourism), 

împreună cu 15 parteneri din Reţeaua DANUBEPARKS. La această manifestare au mai 

participat reprezentanţi ai factorilor interesați în dezvoltarea și promovarea ofertelor de turism 

trilaterale din zona Deltei Dunării și Regiunea Prutului Inferior: tour-operatori, agenții de turism, 

prestatori de servicii turistice, asociații de promovare a turismului, administratori ai ariilor 

naturale protejate, ONG-uri etc. (27-29 noiembrie, Tulcea) 

 Tot în cursul anului 2014 am participat la Cursul de formare pentru funcționari publici, 

organizat în cadrul proiectului ”Transparență și calitate în administrația publică prin Social 

Media”, activitate în urma căreia responsabilul din cadrul CNIPT, a dobândit competențe în ceea 

ce privește utilizarea instrumentelor Social Media în activitatea administrativă; Totodată, acest 

curs a avut ca urmare directă înființarea paginii de Facebook a Centrului, instrument social 

media de mare interes, aspect probat de numărul mare de vizitatori înregistrat până în prezent, și 

care se află în continuă dezvoltare (19-22 octombrie, București). 
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 Comunicare, Relații Externe, Anticorupție si Promovarea Județului 

 

 Biroul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului își desfășoară 

activitatea în directa subordine a Președintelui Consiliului Județean Tulcea.  

I. Promovarea judeţului Tulcea - s-a realizat pe următoarele segmente:  

I.1.Continuarea activităţilor de promovare turistică a judeţului Tulcea 

 Promovarea JUDETULUI TULCEA şi a DELTEI DUNARII, prin organizarea sau 

participarea la unele evenimente de amploare:  

- În perioada 5-7 martie 2014, o delegație a Consiliului Județean a participa  la Târgul 

Internațional de Turism ITB Berlin. 

- Pentru promovarea și dezvoltarea turismului, în data de 21 ianuarie a avut loc o 

întrevedere între conducerea instituției și o delegație a Ambasadei Austriei la București.  

- Împreună cu Asociația Ivan Patzaichin Mila 23 a fost organizată o expoziție fotografică la 

Paris, a cărui vernisaj a avut loc pe data de 7 februarie. La evenimentul de promovare a Deltei 

Dunării au participat reprezentanți ai BCREAPJ și CNIPT. 

- În perioada 15-20 iulie 2014, o delegație a CJT a participat la Expoziția “România 

Grădina Europei”, organizată la București, eveniment în cadrul căruia au fost promovate valorile 

și obiectivele turistice ale județului Tulcea.  

- În decursul anului au fost organizate întâlniri cu operatorii din turism, astfel în data de 11 

februarie, ca urmare a organizării Zilei României la Bruxelles, Asociația Litoral Delta Dunării și 

Asociația Patronatelor în Turism au prezentat exemple de bună practică iar în data de 12 

februarie a avut loc o întâlnire între conducerea instituției, agenții economici și operatorii de 

turism din județ.  

- Am participat la evenimentul - concurs Satul Cultural al României, organizat de Asociația 

Cele mai Frumoase Sate din România, premierea având loc în data de 13 februarie la Ambasada 

Franței din București. 

- Pe data de 14 septembrie am organizat un seminar cu tema Clusterele din turism, la care a 

participat și Secretarul de Stat George Brezoi. 

- Am participat la Forumul „Zilele României în Spania”, organizat în perioada 2-6 aprilie 

2014. 

- Am realizat un Album Foto al județului Tulcea, care a fost editat într-un tiraj de 1.000 

exemplare. 

 întocmirea corespondentei pe linie de promovare turistica cu partenerii externi ai 

instituției sau cu serviciile/direcțiile CJT, în special CNIPT. 

I.2. Continuarea activităţilor de promovare a judeţului Tulcea; 

- În data de 7 martie a fost organizată deplasarea Președintelui CJT, domnul Horia 

Teodorescu la Odessa, în Ucraina, unde au avut loc întâlniri de lucru cu partenerii din cadrul 

Euroregiunii, Președintele Administrației de Stat a regiunii Odessa și Președintele Consiliului 

Regional Odessa. 

II În ceea ce privește activitatea de relaţii externe a judeţului Tulcea și promovarea 

continuă a imaginii judeţului Tulcea în spaţiul internațional, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

 Întocmirea documentațiilor necesare (referate de necesitate, mandate, note de 

fundamentare, deconturi justificative, rezervări hoteliere, rezervări bilete avion/transfer, traduceri 

documentații, etc.) pentru un număr de 13 deplasări externe: Biroul Politic al CRPM- Leiden, 

Olanda; Paris, Franța - Ambasada României în Franța - grup de lucru; Aveyron, Franța - vizită în 

cadrul Protocolului de Cooperare; Madrid, Spania – participare în cadrul unui Forum 

Internațional de promovare; Edirne, Turcia – Întâlnire BBSRC,CRPM; Ankara, Turcia – Birou 

Politic BBSRC, CRPM; Novi Sad - Serbia (ARE); Edirne - Turcia (ARE); Wroclaw - Polonia 

(ARE); Umea - Suedia (Adunarea Generala  a CRPM); Sundsval - Suedia (Proiectul Eforturi 

reunite pentru reducerea abandonului școlar); Barcelona - Spania (Proiectul eforturi reunite 

pentru reducerea abandonului școlar); Arnhem - Olanda (ARE) 
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 Organizarea în condiții optime a delegațiilor străine venite în schimb de experiență/vizită 

la Consiliul Județean Tulcea (delegația Municipalității Suzhou/ China, delegație Liverpool 

însoțită de Consulul onorific al României la Liverpool, dl. Viorel Răducănescu, vizita 

consilierului political Ambasadei SUA în România, Joe Trimble, delegația Consiliului Regional 

Cernăuți, vizita Angelei Filoti, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizita 

reprezentantului Ambasadei SUA în România, Diana Bates, vizita unei delegații de investitori 

ruși, vizita Excelenței Sale Omur Solendil, Ambasador al Republicii Turcia în România.) 

Fundamentarea, promovarea şi implementarea unor proiecte comune cu partenerii şi 

organizaţiile din țară și străinătate cu  care instituţia  are relaţii de cooperare: 

 În data de 14 august 2014, a avut loc, la Galați, aniversarea a 16 ani de cooperare în 

cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, Consiliul Județean Tulcea implicându-se direct în 

organizare acestui eveniment, în calitate de regiune ce deține președinția organizației. 

 Pe data de 19 iunie 2014 s-a participat la întâlnirea de lucru: “Training/workshop-ului 

pentru personalul din incubatoarele de afaceri şi din organizaţiile de sprijin a afacerilor”, 

organizat în cadrul proiectului: "Reţea regională de incubatoare de afaceri „BI Net - Marea 

Neagră", ID 2.1.3.72781.244, MIS ETC 1477, finanţat din Instrumentul European de Vecinătate 

şi Parteneriat, prin Programul Operaţional Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”. 

 La Milano, în luna octombrie s-a semnat un Acord de Cooperare cu Provincia Ben Tre, 

Vietnam, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia derulării Summit-ului ASEM. Au fost 

întocmite documentele necesare și solicitate avizele de la MDRAP și MAE.  

 A fost semnat un Parteneriat de Promovare Turistică între CJT și FEDROM (Asociația 

Federațiilor de Români din Spania) în luna aprilie. 

 Au fost făcute demersuri pentru înfrățirea Județului Tulcea cu regiunea Tavush, Armenia. 

Acordul inițial a fost semnat în luna septembrie la Tavush. 

 Întocmirea “Ghidului Solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din 

bugetul județului Tulcea, pe anul 2014” și derularea în bune condiții a sesiunii de depuneri de 

proiecte pe domeniile Spor și Cultură in conformitate cu Legea nr. 350/2005. Au fost finanțate 

un număr de 11 proiecte pe sport și 10 pe domeniul cultură.  

 Întocmirea de rapoarte, note, analize la cererea dlui. Președinte/ consilierilor dlui. 

Președinte ( Strategia UE pentru regiunea Dunării, Misiunea Băncii Mondiale la Tulcea); 

 Asigurarea informării comisiilor, sintetizarea rapoartelor, ca urmarea a prezentei CJ 

Tulcea (în calitate de membru) în Centrul de Coordonare al Euroregiunii Dunărea de Jos. 

III – COMUNICARE 

 Întocmirea Revistei presei – zilnic; 

 Întocmirea Calendarului de activități/evenimente la care este invitat sa participe dl. 

Președinte; 

 Întocmirea calendarului județean de târguri, sărbători și festivaluri organizate de către 

primăriile din județ, editarea și transmiterea către toate UAT-urile din județ dar și instituțiilor 

subordonate; 

 Transmiterea în mod constant de informații și fotografii pentru plasmele externe si 

punctele de informare amplasate prin intermediul proiectului Dezvoltarea serviciilor electronice 

pentru cetățeni și mediul de afaceri; 

 Organizarea în colaborate cu Teatrul Jean Bart a Zilei Minorităților (18.12.2014); 

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

Raliul Deltei, Festivalul Bărcilor cu Vâsle Rowmania, etc. prin întocmirea de comunicate de 

presă, știri, discursuri; 

 Organizarea evenimentului Ziua Dobrogei -  14 noiembrie de către CJ Tulcea (întocmire 

program unitar pe județ, armonizare agenda președintelui cu evenimentele propuse, întocmire 

documentații necesare bunei desfășurări a evenimentului, participare la eveniment, întocmire 

discursuri si comunicate pentru site-ul instituției și presă); 



26 
 

 Organizarea evenimentelor prilejuite de: Ziua Națională a României, Ziua Unirii, Ziua 

Drapelului, Ziua Europei etc.  

 Implicare în organizarea evenimentelor: Raliul Deltei, a IV-a ediție a Festivalului 

Internațional al Bărcilor cu vâsle - ROWMANIA. 

 Organizarea cu profesionalism a evenimentelor ce decurg cu ocazia sărbătorilor de iarnă  

(actualizarea baza de date internă/ externă pentru felicitări,  întocmirea documentațiilor pentru 

achiziția de felicitări, scriere plicuri pentru felicitări, pregătirea brazilor, întocmirea 

documentațiilor pentru pachetele de sărbători pentru colindători).  

 Pentru realizarea acestui obiectiv au fost întocmite un număr de 45 discursuri, respectiv 

209 știri și comunicate de presă, mesaje de felicitare în presa, radio, TV cu ocazia 

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

CJT sau Vicepreședinți. Au fost organizate un număr de 24 de conferințe de presă și materiale 

necesare pentru acestea.  

 

 Registratură și Relații Publice 

 

 În perioada analizată au fost desfășurate următoarele activități: 

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

încât, pe baza registrelor de intrare –ieşire, să poată fi cunoscut, în orice moment, locul şi stadiul 

în care se află documentele, precum şi modul în care au fost rezolvate. 

- Prin intermediul registrului de intrări/ieșiri au fost înregistrate un număr de 13.830 

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. 

 

 La final, vreau să transmit sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit, în cursul 

anului 2014, la o bună funcționare a instituției și să îmi exprim speranța într-o bună  

colaborare, atât cu primarii din Tulcea, cu Instituția Prefectului, dar și cu aleșii județului. Este 

esențial ca toți factorii de decizie din administrația publică să facă eforturi comune pentru 

prosperitatea cetățenilor, pentru atragerea cât mai multor fonduri pentru  dezvoltarea 

economică a acestui județ. 

 

 

 

 

 

Președinte 

Consiliul Județean Tulcea 

Horia Teodorescu 

 

 

 

 


