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Raportul preşedintelui 

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 

hotărârilor Consiliului Judeţean Tulcea în perioada  

iunie 2009 – mai 2010   
  

 

Stimate Doamne şi Domni Consilieri Judeţeni, 

Domnilor Vicepreşedinţi,   
 

       Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat în toată această perioadă, ajutor fără de 

care nu s-ar fi putut realiza obiectivele de dezvoltare şi de administrare pe care ni le-

am propus. 

De asemenea, mulţumesc tuturor salariaţilor din Consiliul Judeţean Tulcea şi 

din instituţiile subordonate, a căror preocupare a fost îndeplinirea atribuţiilor 

specifice fiecăruia, în cele mai bune condiţii. 

 

Perioada de referinţă a prezentului raport reprezintă, atât pentru mine cât şi pentru 

actuala formulă a Consiliului Judeţean, al doilea an de mandat. Cum bine ştim cu toţii, 

ne-am aflat sub influenţa accentuării efectelor crizei economice internaţionale, criză sub 

ale cărei auspicii ne vom afla şi-n perioada următoare. Cu toate acestea, am încercat şi 

consider că am reuşit să menţin un nivel sporit la capitolul atragerii de fonduri destinate 

investiţiilor în infrastructura turistică, rutieră şi edilitară a judeţului. 

În perioada iunie 2009 – mai 2010, Consiliul Judeţean Tulcea (C.J.T.) s-a întrunit 

în 13 şedinţe plenare, dintre care 12 au fost şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară. 

C.J.T. a adoptat un număr de 124 hotărâri vizând domenii precum: organizarea şi 

funcţionarea aparatului propriu, a serviciilor şi instituţiilor publice de sub autoritatea sa, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului, cât şi activitatea de buget-finanţe 

a judeţului Tulcea.  

       În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea 215/2001 

a administraţiei publice locale, cât şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.J.T., 

fiind create toate condiţiile de exprimare a opiniilor şi de argumentare a ideilor, de 

formulare a întrebărilor şi interpelărilor, a propunerilor de amendamente, în legătură cu 

proiectele supuse dezbaterii, precum şi de exercitare a votului în cunoştinţă de cauză. În 

perioada de referinţă se poate constata o bună conlucrare între comisiile de specialitate 

ale C.J.T.  şi compartimentele din aparatul propriu, pentru pregătirea şi fundamentarea 

proiectelor de hotărâri, cât şi cooperarea constantă a comisiilor de specialitate cu 
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grupurile de consilieri, indiferent de apartenenţă politică, pentru promovarea şi 

susţinerea intereselor judeţului Tulcea.  

       În exercitarea atribuţiilor legale, de Preşedinte al C.J.T., am emis un număr de 574 

dispoziţii cu caracter normativ sau individual, în principal în domeniul patrimonial şi 

financiar contabil, în calitate de ordonator principal de credite, cât şi în domeniul 

resurselor umane, al organizării şi funcţionării serviciilor publice de interes judeţean ce 

intră în sfera de atribuţii ale C.J.T. 

 

În continuare, vă rog să îmi permiteţi să vă prezint, foarte succint, rezultatele 

preocupărilor noastre comune, enunţate pe domenii majore de interes:   

I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă 

La construcţia bugetului propriu al C.J.T. şi al instituţiilor subordonate, ca şi în 

anul precedent, am ţinut cont de constrângerele financiare ce se manifestă la nivel 

naţional ca efecte directe ale crizei economice, dar şi de angajamentele mele politice.  

Am reuşit astfel o majorare a sumelor destinate investiţiilor concomitent cu  

diminuarea cheltuielilor, diversificarea veniturilor şi intensificarea încasării 

acestora.        

 

În anul de mandat care tocmai s-a încheiat, pe lângă priorităţile specifice 

domeniului bugetar şi financiar-contabil concretizate prin fundamentarea şi execuţia 

bugetului propriu, precum şi prin repartizarea sumelor şi a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, am considerat necesară 

întocmirea unei estimări pentru perioada 2011-2013 atât în ce priveşte bugetul propriu al 

C.J.T., cât şi pe cele ale instituţiilor subordonate.  

La fundamentarea bugetului pentru anul 2010 am urmărit continuarea măsurilor 

necesare atingerii unei dezvoltări dinamice şi durabile vizând cu preponderenţă 

modernizarea infrastructurii publice. În acest context, au fost solicitate de la consiliile 

locale propuneri de investiţii pentru anul 2010 şi previziuni pentru perioada 2011-2013 

în vederea întocmirii unei prioritizări a investiţiilor, eliminându-se astfel posibilitatea 

existenţei unor suprapuneri  în cadrul proiectelor de interes judeţean. 

Totodată, la fundamentarea bugetului pe 2010, s-a ţinut cont de H.G. 

nr.1609/2009 privind preluarea Camerelor Agricole Judeţene, din acest motiv, începând 

cu 1 ianuarie 2010 a determinat creşterea bugetului faţă de anul precedent, dar şi aria 

activităţilor C.J.T.  

În anul 2009, faţă de un buget  iniţial aprobat la venituri  de 154.456.000 lei, 

prevederile definitive au fost de 192.768.000 lei, creşterea de 24,8% înregistrată se 

datorează  intervenţiilor repetate pe care le-am întreprins pe lângă Guvernul 

României în vederea suplimentării fondurilor financiare destinate investiţiilor 

judeţene.  
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În acest context, se poate observa că în anul precedent de mandat am reuşit 

atragerea de fonduri destinate numeroaselor proiecte aflate în derulare şi a celor noi, în 

valoare totală de peste 307.300.000 lei.  
Întrucât o parte din proiecte urmează a se derula pe parcursul anilor viitori, suma 

aferentă lucrărilor în cauză va fi alocată treptat, în funcţie de executarea lucrărilor. 

Consider că următoarele două comparaţii sunt elocvente: 

- faţă de bugetul total al C.J.T. pe anul 2009 care se cifrează la suma de 

192.768.000 lei, investiţiile atrase vin să dubleze bugetul propriu; 

- iar faţă de 36.264.000 lei, sumă cheltuită în 2008 pentru realizarea investiţiilor 

consider că orice comparaţie este de prisos. 

Din totalul sumei destinate investiţiilor doar 21% reprezintă contribuţia proprie a 

C.J.T. constituită din venituri proprii şi din credite bancare. Diferenţa de 79% provine 

din următoarele surse: sume repartizate prin legea bugetului de stat, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului, Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi Ministerul Muncii. 

Deşi situaţia actuală a infrastructurii judeţene impune ca aceste investiţii să se 

materializeze, fără sprijinul direct al Guvernului prin ministerele de resort, C.J.T. nu ar 

putea susţine financiar executarea lucrărilor din venituri proprii sau din credite bancare. 

Totodată, o altă preocupare a fost realizarea veniturilor C.J.T.  Deşi nu mă pot 

declara total mulţumit întrucât s-a reuşit realizarea veniturilor doar în procent de 85%, la 

finele exerciţiului bugetar 2009, totuşi se poate constata o creştere cu 62% faţă de 

anul 2008, creştere datorată, în principal, sumelor alocate de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului pentru finanţarea proiectelor depuse în baza H.G. nr.577/1997, 

dar şi de  către Ministerul Mediului pentru finanţarea proiectului ”Sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor din Delta Dunării”. 

Consider că realizarea veniturilor în procent de 100% era posibilă doar dacă fiecare 

consiliul local în parte înţelegea să-şi îndeplinească obligaţia de a vira contribuţia pentru 

susţinerea sistemului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap adulte 

instituţionalizate în centrele specializate. 

 Anul bugetar 2009 s-a încheiat cu realizarea în procent de 105,4% a veniturilor 

din concesiuni, reprezentând 13,4% din totalul veniturilor proprii ale C.J.T. şi se 

datorează, în principal, urmăririi şi încasării redevenţelor restante din anul 2008, dar şi a 

majorărilor de întârziere. 

 În paralel cu creşterea realizării veniturilor, la finele exerciţiului financiar 

2009, s-a înregistrat un excendent de 11.727.000 lei datorat execuţiei cheltuielilor în 

procent de 79%. Excendentul a fost reflectat la începutul anului curent în fondul de 

rulment al C.J.T., fiind alocat finanţării proiectelor vizând infrastructura judeţului. 

O atenţie deosebită s-a  acordat în această  perioadă  creşterii gradului de 

autofinanţare a instituţiilor publice subordonate care realizează şi venituri proprii. La 

acest capitol, faţă de target-ul stabilit, fiecărei instituţii în parte, s-a reuşit realizarea 
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veniturilor, în medie, doar în proporţie de 61%, motiv pentru care am dispus 

identificarea soluţiilor pentru eficientizarea activităţii. 

Pentru anul financiar 2010, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

subordonate au fost astfel dimensionate încât să existe un real interes managerial pentru 

majorarea veniturilor şi identificarea unor noi acitivităţi generatoare  de venituri.  

 Totodată, pentru echilibrarea bugetelor locale s-a avut în vedere o repartizare 

echitabilă a sumelor defalcate din impozitul pe venit, în vederea asigurării cofinanţărilor 

în proiectele aflate în derulare, dar şi pentru stimularea promovării unor noi proiecte 

investiţionale. 

       Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite a fost corelată cu urmărirea 

realizării veniturilor proprii prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, 

taxelor şi tarifelor la nivel judeţean. În permanenţă, s-a monitorizat şi analizat modul de 

încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de C.J.T. În acest sens au fost 

identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi fundamentarea lor în proiectul 

de buget pe 2010, urmărirea celor 15 dosare ale debitorilor şi elaborarea documentaţiei 

pentru recuperarea debitelor de la 7 societăţi comerciale pentru care s-a declanşat 

procedura falimentului.  

 

II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea 

 

       În scopul gestionării mult mai eficiente a patrimoniului judeţului aflat în 

administrarea C.J.T., s-a impus necesitatea instituirii unei comisii care să renegocieze 

toate contractele de concesiune referitoare la amenajările de pe teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării întrucât acestea constituiau un potenţial financiar insuficient 

valorificat. 

 

În momentul de faţă, C.J.T. are în administrare 71.292 ha situate în Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării, suprafaţa fiind ocupată de 5 amenajări agricole (36.930 ha) şi 

24 amenajări piscicole (34.362 ha). Pe lângă aceste suprafeţe din Delta Dunării, C.J.T. 

deţine în administrare o bogată zestre ca domeniu public şi privat pe întreaga suprafaţă a 

judeţului şi autorizează organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice, de turism şi 

agrement pe teritoriul Rezervaţiei Bioseferei Delta Dunării. 

Pentru valorificarea la adevăratul potenţial a patrimoniului judeţean de pe 

teritoriul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, am asigurat toate condiţiile necesare 

derulării celor 58 de contracte de concesiune pentru suprafeţele amenajărilor piscicole şi 

a celor 57 de contracte de concesiune pentru suprafeţele amenajărilor agricole.  

Întrucât mi-am propus ca eficienţa activităţii C.J.T. să se reflecte într-o dezvoltare 

dinamică şi durabilă reală la nivelul întregului judeţ, dezvoltare realizabilă prin 

identificarea resurselor financiare necesare în vederea susţinerii proiectelor 

investiţionale, dar şi ţinând cont de evoluţia pieţei de capital, am dispus constituirea unei 

comisii pentru renegocierea contractelor de concesiune.  
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În urma analizei făcute anul trecut de către firma de consultanţă  K.P.M.G., 

aceasta a propus o regândire în ceea ce priveşte concesionarea bunurilor din patrimoniul 

C.J.T., astfel s-a  evaluat măsura în care redevenţele actuale reprezintă o bună estimare şi 

reflectare a valorii reale a terenurilor şi a realităţilor de pe pieţele de profil şi de a analiza 

modalităţi de calcul şi fundamentare a redevenţelor pentru contractele în derulare şi 

potenţialele angajamente noi. 

În acest context, au fost renegociate 61 contracte de concesiune, încheindu-se 

acte adiţionale la contractele în vigoare, prin care s-a reglementat modul de utilizare, 

conform destinaţiei, a suprafeţelor de teren concesionate, precum şi redevenţe 

suplimentare de circa 1.400.000 lei, veniturile totale preconizate a fi obţinute din 

redevenţe în anul 2010  fiind de circa 5.500.000 lei. 

Vă reamintesc că prin H.C.J. nr.90/2009 a fost aprobată propunerea noii 

documentaţii cadru privind concesionarea terenurilor agricole şi piscicole, 

documentaţie adaptată realităţii economice actuale, dar şi politicii mele manageriale 

diametral opusă politicilor predecesorilor mei, în sens constructiv, performant şi mai 

ales în favoarea bugetului C.J.T. Mă refer aici, în mod special, la diminuarea 

termenului de derulare a contractelor, la obligativitatea realizării de către concesionar 

a unor investiţii reale, precum şi la stabilirea cuantumului redevenţei corelat cu 

potenţialul agricol/piscicol şi cu preţurile practicate pe piaţă. 

În baza noii documentaţii cadru privind concesionarea terenurilor agricole şi 

piscicole au fost încheiate până în prezent 9 contracte pentru o suprafaţă totală de 2.020 

ha şi o redevenţă totală de 507.732 lei/an, iar pentru primele 5 luni ale anului 2010, 

redevenţa cuvenită a fost încasată integral (975.200 lei). Concomitent cu realizarea 

veniturilor din redevenţe, o prioritate au avut-o şi acţiunile de urmărire a modului de 

utilizare conform destinaţiei a terenurilor concesionate. S-a determinat astfel cultivarea 

de către concesionari a suprafeţelor de teren agricol în proporţie de 94,8%, precum şi 

mărirea suprafeţelor piscicole populate la circa 18.000 ha (aproximativ 63%). 

Actualmente, întreaga suprafaţă agricolă disponibilă în Delta Dunării este 

concesionată, iar pentru suprafeţele pisciole neconcesionate, sunt în curs de aplicare 

procedurile de atribuire a concesiunii prin licitaţie publică. 

Dacă, la momentul preluării de către mine a mandatului de Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Tulcea, existau contracte neonorate, redevenţe neîncasate, garanţii 

neconstituite, suprafeţe neutilizate, investiţii nerealizate, în prezent pot spune, cu 

certitudine, că multe dintre aceste nereguli au fost înlăturate sau corectate şi contractele 

actuale în vigoare respectă atât cadrul legal, cât şi clauzele contractuale stipulate, 

existând o imagine reală şi o monitorizare atentă în permanenţă a modului de 

executare a acestor contracte. 

Cu toate acestea însă, încerc în continuare un sentiment de disconfort şi 

insatisfacţie pe considerentul neatingerii ţintei de 10.000.000 lei redevenţe în 2010, 

motivat pe de o parte de existenţa unor contracte păguboase pentru C.J.T. şi bine 
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”făcute” din punct de vedere juridic, iar pe de altă parte datorat conjuncturii economico-

financiare. 

 

În conformitate cu prevederile H.C.J. nr. 141/2009 privind aplicarea prevederilor 

Legii 82/1993, au fost identificaţi 190 agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în 

teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Au fost emise 70 autorizaţii de funcţionare 

şi 35 de vize anuale, iar diferenţa de 120 agenţi economici se află în procedură de 

autorizare. 

Din cele 114 imobile aflate în patrimoniul judeţului Tulcea, din care 24 imobile 

(teren + construcţii) în gestiune proprie, au fost întreprinse procedurile de intabulare la 

registrul de carte funciară pentru 68 de imobile,  rămânând în curs de intabulare  5 

imobile, pentru restul imobilelor, intabularile fiind efectuată de instituţiile subordonate 

cărora le aparţin. 

Au fost emise, de asemenea, hotărâri ale C.J.T. pentru concesionarea a 9 imobile 

din domeniul public şi privat al judeţului Tulcea. Au mai fost date în administrare 3 

imobile şi preluate în administrarea C.J.T. 4 imobile.   

Din nefericire, trebuie să recunosc că datorită conjuncturii actuale, nu am reuşit 

încă valorificarea celor 9 contracte privind concesionarea unor imobile din patrimoniul 

C.J.T., dar voi insista în atingerea ţintei manageriale stabilite: venituri sporite 

concomitent cu eliminarea cheltuielilor nejustificate.   

 

III. Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

Anul acesta s-a continuat traiectoria majoră impusă în primul an de mandat, şi 

anume: rezolvarea cu celeritate a tuturor solicitărilor care, prin natura lor, sunt 

generatoare de activităţi productive la nivelul întregului judeţ. 

 

 Pentru a sprijini activităţile economice la nivel judeţean şi a aduce un plus în 

dezvoltarea judeţului am avut în vedere, ca politică managerială, emiterea cu prioritate a 

certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie pentru obiectivele generatoare 

de venituri. 

În acest sens, s-a urmărit, în ansamblu, avizarea şi autorizarea lucrărilor de 

construcţii pe teritoriul judeţului Tulcea şi anume:  

 emiterea a 364 certificate de urbanism (92 dintre ele se referă la edificarea de 

parcuri eoliene şi 31 pentru pensiuni turistice), 29 autorizaţii de construcţie şi a 202 de 

avize, din activitatea de eliberare a acestor documentaţii fiind încasată suma de 412.511 

lei;  

 19 inspecţii pe teren efectuate în 20 de unităţi administrativ-teritoriale;  

 asigurarea consultanţei de specialitate la comune şi emiterea avizelor tehnice;  

 coordonarea unitară a activităţilor din cadrul “Programului de imbunătăţire a 

calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”, sesiunea 15 
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octombrie 2009, la care au fost depuse cinci proiecte pentru comunele: Mahmudia, 

Beidaud, Peceneaga şi Jijila;  

 analizarea unor documentaţii de amenajare a teritoriului, pe parcursul elaborării  

(ex: ”Planul de Amenajarea Teritoriului Zonal Delta Dunării”;  “Identificarea şi 

delimitarea hazardurilor naturale”); 

 revizuirea, împreună cu A.P.M. Tulcea, a  ”Planului Local de Acţiune pentru 

Mediu” (PLAM) ; 

 verificarea documentaţiilor întocmite în conformitate cu prevederile H.G.R. 

nr.834/1991, pentru societăţile comerciale cu capital de stat la data infiinţării lor, în 

vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.  

 

IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară şi 

 turistică a judeţului 

 

Continuarea măsurilor şi acţiunilor generate de decizile luate în primul an de 

mandat, dar şi iniţierea unor noi proiecte care să conducă la crearea şi consolidarea 

unei infrastructuri edilitare, turistice şi rutiere viabile constituie, în fapt, 

materializarea programului meu electoral pentru dezvoltarea dinamică şi durabilă a 

întregului judeţ. 

 

       Consecvent crezului meu politic ”dezvoltare dinamică şi durabilă”, am urmărit 

atât continuarea derulării proiectelor accesate pe diferite programe de finanţare 

guvernamentală sau europeană, cât şi obţinerea finanţării pentru proiecte noi sau ”de 

sertar”.  

       Astfel, în al doilea an de mandat, s-au implementat următoarele investiţii:  

 

1. Proiecte cu finanţare din fonduri guvernamentale :  

Au fost promovate spre finanţare un număr de 46 de proiecte din fonduri 

guvernamentale ,după cum urmează :  

 29 de proiecte prin „Program privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

şi/sau asfaltarea drumurilor comunale de interes local clasate şi alimentarea cu apă a 

satelor, aprobat prin H.G. 577/ 1997”. În cadrul acestui program sunt cuprinse 29 de 

proiecte aflate în diferite stadii, a căror valoare totală este de 95.925.320  din care în 

perioada iunie 2009 - iunie 2010 s-au realizat lucrări în valoare de 43.132.500 lei ,astfel : 

 7.402.500 lei pentru 17 proiecte destinate sistemelor de alimentare cu apă potabilă 

 35.730.000 lei pentru 12 proiecte în domeniul infrastructurii rutiere 

Din punct de vedere a realizărilor fizice, în anul care, a trecut s-au recepţionat 7 

investiţii aferente acestui program (4 investiţii de apă şi 3 investiţii de drum), au fost 

incluse în program 9 investiţii noi (4 investiţii de apă şi 5 investiţii de drum) şi sunt în 

derulare 12 investiţii (9 investiţii de apă şi 3 investiţii de drum). (Pe ecranele de proiecţie 

vă sunt prezentate, pe tipuri de obiective, localităţile în care acestea se implementează) 
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 Proiectul „Sistem integrat pentru gestionarea deşeurilor din localităţile din 

Delta Dunării”, proiect finanţat conform H.G. 920/2007 prin Ministerul Mediului şi 

Pădurilor cu o valoare totală a proiectului de  15.625.000 lei din care s-au realizat lucrări 

în valoare de  13.503.287 lei , reprezentând un procent de realizare a proiectului de 86%;  

 Finanţarea  prin Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale, a proiectelor 

„Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe”  şi „Amenajare plajă Sulina” în valoarea 

totală de 47.000.000 lei, valoarea totală a lucrărilor executate fiind de 27.200.000 lei. 

Sumele au fost acordate prin H.G. 426/ 08.04.2009, respectiv H.G. nr.120/2010;  

 14 proiecte depuse spre finanţare pe Programul de electrificare 2007-2009 

privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate, 

modernizarea/extinderea reţelelor existente şi înfiinţarea Unităţii de management al 

programului, din care un proiect terminat ( Grindu )  şi  un proiect în execuţie (Parcheş-

Somova). Pentru celelalte 12 proiecte depuse, am făcut, în permanenţă, diligenţe în 

vederea finanţării şi sperăm într-un răspuns pozitiv. Valoarea totală a proiectelor este de 

8.399.690 lei, finanţarea provenind din fondurile Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri.  

 

2 . Investiţii în infrastructura de drumuri judeţene realizate din fonduri proprii : 

În acest an au fost întreprinse acţiuni pentru reabilitarea şi modernizarea unui 

procent de 60% din reţeaua de drumuri judeţene, concretizate în reparaţii, investiţii şi 

iniţiere de proiecte noi, după cum urmează:  

 53 km de drumuri judeţene (10% din reţeaua de drumuri administrată de C.J.T.) 

pentru   care s-au realizat lucrări de reparaţii curente şi capitale finanţate din bugetul 

propriu al judeţului Tulcea cifrate la 10.075.440 lei pentru anul 2009 şi 21.104.000 lei 

pentru anul 2010. Au fost avute în vedere executarea lucrărilor de întreţinere a 

drumurilor judeţene şi a podurilor/podeţelor, achiziţionarea şi montarea elementelor 

pentru siguranţa circulaţiei, achiziţionarea de materiale necesare întreţinerii drumurilor 

pe timp de iarnă, dar şi întocmirea în procent de 85% a cadastrului drumurilor judeţene;  

 demararea lucrărilor în proiectul ”Reabilitare DJ222, Enisala – Jurilovca” pe o 

lungime de 17 km, lucrările fiind executate în procent de 32%. (3 % din reţeaua DJ) 

 iniţierea unui număr de 15 proiecte noi privind reabilitarea/modernizarea   

infrastructurii rutiere a reţelei de drumuri judeţene, pentru care s-au întocmit expertizele 

tehnice, documentaţiile de avizare, studiile geo-topo . Noile investiţii se referă la 257 km 

de drumuri judeţene şi se cifrează la circa 350.000.000 lei, sumă pentru care voi depune 

toate diligenţele necesare în vederea atragerii sale, astfel încât lucrările să poată fi 

executate în anii 2011-2013; (47% din reţeaua DJ). Ca o informaţie de ultimă oră, la 

solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, am înaintat deja 

documentaţia necesară finanţării primilor, circa, 60 km drumuri judeţene în baza H.G. 

nr.530/02.06.2010 pentru aprobarea Programului ”Reabilitare şi modernizare - 10.000 

km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal”. 
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3. Invesţii realizate cu finanţare de la Banca Mondială, Guvernul României şi 

fonduri proprii: 

 Proiect de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă: s-au  efectuat  lucrări de consolidare şi 

modernizare a sediului Consiliului Judeţean Tulcea;       

 

4. Investiţii finanţate de C.J.T. pentru clădirile aflate în administrare: 

 a fost initiat proiectul „Consolidare, extindere şi modernizare corp de 

legătură  sediu Consiliul Judeţean Tulcea”. 

 

V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor publice locale, 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

 

1. În acest an de mandat, fiecare compartiment de specialitate din aparatul 

propriu a colaborat cu autorităţile locale, acordând sprijin şi consultanţă pentru realizarea 

serviciilor publice de interes judeţean. Printre activităţi se numără:  

 sintetizarea directivelor şi acţiunilor de interes local propuse a se realiza de către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul C.J.T. (proiecte judeţene, asocieri, 

parteneriate, promovare, diseminare informaţie europeană, etc);  

 asigurarea derulării programului privind acordarea de produse lactate şi de 

panificaţie în învăţământul preuniversitar; 

 asigurarea derulării programului privind acordarea de făină şi zahăr finanţat de 

Uniunea Europeană;  

 consultanţă şi îndrumare în domeniul juridic;  

 iniţierea unei serii de proiecte de hotărâri de Guvern înaintate Executivului spre 

aprobare, printre care:  

 proiect H.G. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi administrat de Ministerul Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului şi 

administrat de C.J.T.; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru finanţarea unor 

cheltuieli de capital pentru bugetul propriu al judeţului Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 pentru finanţarea unor 

cheltuieli de capital pentru bugetul propriu al judeţului Tulcea, pentru finanţarea 

obiectivului de investiţii ”Reparaţie capitală şi consolidare sediu administrativ 

Episcopia Tulcii”; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 pentru bugetul propriu al 

comunei Stejaru; 
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 proiect H.G. pentru modificarea anexei nr.6 la H.G. nr.1360/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al 

oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind propunerea de alocare a unei sume din fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 pentru 

judeţul Tulcea, comuna Topolog privind obiectivul de investiţii ”Reabilitare, 

modernizare şi utilare Cămin Cultural comuna Topolog”; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale în judeţul Tulcea; 

 două proiecte H.G. privind alocarea unei sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 pentru judeţul 

Tulcea. 

 stimularea realizării de investiţii pentru lucrări publice şi sprijinirea realizării 

reparaţiilor în şcoli, grădiniţe, cămine culturale şi sedii de primării;  

 acordarea de asistenţă în domeniul financiar contabil şi a întocmirii bugetelor 

locale; 

 acordarea de asistenţă în domeniul întocmirii proiectelor cu finanţare europeană 

sau guvernamentală.  În acest sens s-a acordat sprijin autorităţilor locale pentru a accesa 

programe de modernizare a administraţiei la nivel local, unde C.J.T. este partener.  

 

2. Sprijinirea organizării şi desfăşurării activităţii cultural artistice din judeţ s-a 

concretizat într-o serie de acţiuni, după cum urmează: 

 urmărirea desfăşurării în bune condiţii a calendarului de manifestări 

culturale din comune şi oraşe;  

 eficientizarea activităţilor în instituţiile subordonate de profil prin sporirea 

calităţii actului cultural, dar şi printr-un management adecvat perioadei de criză focusat 

pe realizarea de venituri proprii suficiente autofinanţării în mare parte a activităţii 

desfăşurate;  

 realizarea de proiecte în vederea creării unei bune vizibilităţi a valorilor 

culturale tulcene;  

 organizarea sub egida C.J.T. a diverselor manifestări de cultură şi de 

promovare a personalităţilor culturale de pe meleagurile tulcene;  

 parteneriate în cadrul schimburilor culturale inter-etnice;  

 intensificarea acţiunilor de promovare a artei teatrale, dar şi a folclorului cu 

şi pentru tineri/copii;  

 participarea prin specialiştii instituţiilor subordonate la diverse manifestări 

interne şi internaţionale pentru promovarea valorilor culturale/arheologice tulcene.  

Totodată, încă din prima sa lună de activitate, una dintre principalele misiuni ale 

Serviciului Coordonare şi Monitorizare a Instituţiilor şi Serviciilor Publice de Interes 

Judeţean, din cadrul C.J.T., a reprezentat-o identificarea soluţiilor concrete de 
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reorganizare a instituţiilor de cultură din subordinea C.J.T.  În acest context, în şedinţa 

din 26 februarie 2010 a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului 

Cultural „Jean Bart”  Tulcea prin comasarea şi  reorganizarea Şcolii Populare de Arte 

şi Meserii, Centrului de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Ansamblului 

Artistic „Baladele Deltei”  Tulcea  şi  Teatrului „Jean Bart” Tulcea. În prezent, ţinându-

se cont de prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, sunt în fază finală procedurile necesare organizării concursurilor de proiecte de 

management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea C.J.T., respectiv: 

Centrul Cultural „ Jean Bart ”, Institutul de Cercetari Eco Muzeale şi Biblioteca 

Judeteana „Panait Cerna”. Concursul are ca scop asigurarea unei conduceri performante 

pentru instituţiile menţionate. 

3. În domeniul serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, activitatea s-a concretizat astfel: 

o au fost oferite servicii de evaluare complexă a copilului, prevenţie abandon 

şi monitorizarea femeii gravide în vederea reducerii numărului de abandonuri;  

o aplicarea de măsuri pentru prevenţia excluziunii sociale a copiilor cu 

dizabilităţi în centre de zi/recuperare a unui număr de 126 de cazuri;  

o oferirea serviciilor de protecţie de tip familial (plasament la rude, la 

familii/persoane, la asistent maternal profesionist şi instituirea tutelei) pentru 475 de 

copii şi a serviciilor de protecţie de tip rezidenţial pentru încă 305 copii;  

o derularea de activităţi specifice oferirii serviciilor de adopţii, primire în 

regim de urgenţă, prevenirea abuzului, maltratării, dar şi pentru consilierea părinţilor şi 

copiilor din judeţ. Măsurile au fost aplicate în cazul a 260 copii.  

o acordarea tuturor serviciilor în centrele rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte pentru un număr total de 627 persoane;  

o acordarea drepturilor şi facilităţilor legale pentru 8.914 persoane cu 

handicap, drepturi cifrate la suma de 10.150.091 lei;  

o evaluarea complexă a persoanelor în vederea încadrării într-un grad de 

handicap şi emiterea certificatelor în acest sens pentur un număr de 7.307 persoane 

adulte şi minore;  

o asigurarea serviciilor specializate de evaluare/reevaluare complexă a 

adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei şi întocmirea 

raportului de evaluare complexă pentru un număr de 6.832 persoane cu dizabilităţi;  

o intervenţii susţinute la autorităţile centrale din domeniul asistenţei şi 

protecţiei sociale în vederea alocării sumelor necesare asigurării standardelor minime de 

calitate din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. 

 

4. Sprijin acordat consiliilor locale prin demersuri realizate de C.J.T. şi prin 

iniţierea de Hotărâri de Guvern în vederea realizării unor investiţii, după cum urmează: 
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 intervenţii şi documentaţii pentru finanţare depuse la Ministerul 

Economiei,Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea finanţării a 14 proiecte în 

valoare totală de  8.399.693 lei prin Programul "Electrificare 2007-2009"; 

 iniţierea Hotărârilor de Guvern  nr.1516 şi 1517 din 2009 prin care s-a 

aprobat  finanţarea a 9 investiţii noi în Delta Dunării şi pe teritoriul Rezervaţiei 

Biosferei, cu o valoare totală de  107.643.220 lei; 

 intervenţii şi documentaţii depuse la Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru 

un număr de 6 proiecte în valoare totală  de 4.476.000 lei  ale comunelor prin Programul 

de amenajare spaţii verzi;  

 intervenţii şi documentaţii depuse la Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru 

un număr de 3 proiecte în valoare totală de 3.867.520 lei   ale comunelor prin Programul 

de împădurire a terenurilor  agricole degradate; 

 intervenţii la Ministerul Mediului pentru continuarea finanţării investiţiilor 

de alimentare cu apă din Delta Dunării conform H.G. 950/1996 şi H.G. 920/2006 prin 

care se derulează la ora actuală un număr de 11 proiecte în valoare totală de 47.363.140  

lei din care  6 investiţii se află în executie; 

 asistenţă tehnică pentru Consiliul Local Tulcea în derularea proiectului  de 

consolidare-reabilitare a două blocuri de locuinţe, în valoare de 4.416.640 lei, finanţat  

conform O.G. nr.20/2004 privind punerea în siguranţă a fondului construit existent şi 

reducerea riscului  seismic. 

 

VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională 

 

Încă de la constituirea sa, C.J.T. şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan extern, 

însă datorită evoluţiei crizei economice mondiale, a efectelor care se răsfrâng la nivel 

judeţean, dar şi a evoluţiilor măsurilor luate la nivel central, am adoptat o politică 

prudentă bazată pe oportunitate şi necesitate fiind păstrate şi intensificate acele 

relaţii/parteneriate/asocieri generatoare de beneficii reale pentru C.J.T.. 

 

Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională au fost orientate pe 

următoarele coordonate:  

- realizarea bazei de date privind participarea C.J.T. ca membru în organizaţiile 

interne şi internaţionale; 

- organizarea delegaţilor şi participarea la Adunarea Generală şi Biroul Politic al 

Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM);  

- organizarea Misiunii Consiliului Departamental Aveyron la Tulcea;  

- realizarea documentelor de prezentare a instituţiei şi judeţului (română şi engleză) 

pentru Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. 

Participarea la Adunarea Generală a ACT ”Euroregiunea Dunărea de Jos”. 



13 

 

- revizuirea raportului financiar al proiectului de parteneriat WES – C.J.T. – 

A.R.B.D.D.; 

- colaborarea C.J.T. cu Centrul de Informare, Consultanţă şi Promovare a Romilor 

din judeţul Tulcea (CICPR) în cadrul unui proiect cu finanţare europeană iniţiat 

de Administraţia Caceres, Spania. Aportul C.J.T. în acest proiect a fost acela de a 

redacta contractele de cooperare Spania – Portugalia – România şi de a participa la 

reuniunea tehnică de lucru a partenerilor ; 

- colaborarea C.J.T. – Asociaţia La Drum în cadrul unui proiect cu finanţare prin 

Programul Operaţional România – Moldova – Ucraina 2007 – 2013 ;  

- transmiterea unor amendamente pe baza propunerilor înaintate de U.N.C.J.R. 

(preluarea documentelor de la A.R.G.E. Donaulander) pentru Strategia regiunilor 

dunărene ; 

- transmiterea către M.A.E. şi M.A.I. a propunerilor C.J.T. pentru dezbaterea privind 

definirea priorităţilor în cadrul Strategiei arealului dunărean ; 

- promovarea potenţialului turistic din judeţul Tulcea, în special din Delta Dunării, 

prin participarea la următoarele târguri de turism:  

o participarea la 3 târguri internaţionale de turism, organizate în România; 

o reactualizarea informaţiilor legate de Dobrogea de Nord – Tulcea – Delta 

Dunării, din ghidul Micul descurcăreţ (Le petit futé)  pentru ţările francofone ; 

o elaborarea textului de promovare a Judeţului Tulcea în revista 

Parlamentului European ; 

o reactualizarea fişelor de prezentarea a comunelor şi oraşelor, finalizarea şi 

postarea acestora pe site-ul C.J.T.; 

o participarea, la două târguri internaţionale de turism (Viena şi Belgrad), în 

care a fost promovat Judeţul Tulcea ; 

o realizarea pliantului cu târgurile şi evenimentele din judeţul Tulcea. 

        

În privinţa proiectelor destinate dezvoltării regionale, care s-au implementat ori 

sunt încă în curs de implementare un număr de 8 proiecte cu finanţare externă, se pot 

enumera:  

 executare lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport 

către zona turistică Murighiol – Uzlina – Dunavăţ – Lacul Razim”, proiect în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale, proiect aflat în fază de implementare, cu o 

valoare totală de cca. 25 milioane euro (80.850.726 lei). Pentru acest obiectiv 

reprezentând un număr de 4 drumuri judeţene cu o lungime totală de 50,215 km, 

lucrările au fost executate în procent de 85%;  

 demararea lucrărilor în cadrul proiectului „Restaurarea şi reabilitarea a două 

clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale”, 

în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului a cărui valoare totală contractată este de 31.321.713 lei (fără 
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T.V.A.). Actualmente, s-au realizat peste 12 % din lucrările presupuse de proiecte, 

majoritatea dintre acestea referindu-se la lucrări de consolidare. 

 semnarea cu M.D.R.T. a contractului de finanţare pentru proiectul ”Valorificarea 

turistica a mănăstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi de 

mediu”, valoarea totală a proiectului fiind de 75.880.405 lei ; 

 demararea proiectului "Implementarea sistemului de management al calităţii SR 

EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor 

subordonate” a cărui valoare totală se ridică la 317.626 lei; 

 iniţierea procedurii de achiziţie a serviciului de realizare a Raportului de Mediu la 

Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil în Delta Dunării; organizarea 

primei reuniuni a grupului de lucru, cu dezbaterea asupra modalităţilor de prezentare şi, 

implicit, de aplicare a planului strategic, după avizare; 

 se află în diferinte faze ale studiului de evaluare următoarele proiecte: 

 ”Achiziţionare 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”, 

Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” din cadrul Programului Operaţional 

Regional (P.O.R.) este destinat îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă 

la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Valoarea 

totală a proiectului este destinată pentru şase judeţe şi se cifrează la 41.433.000 lei, suma 

repartizată judeţului Tulcea fiind de 7.501.941 lei. 

 ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”, valoarea totală a 

proiectului este de 1.699.947 lei ; 

 Proiectul „Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi mediul de 

afaceri din judeţul Tulcea”,valoarea totală a proiectului este de 6.799.000 lei. 

 

VII. Activitatea de control   

 

       Activitatea de audit public intern s-a derulat conform programului de activităţi 

aprobat de către preşedintele C.J.T.  

       Principalele obiective avute în vedere în realizarea misiunilor de audit public 

intern au fost: buna gestionare a riscurilor; buna administrare şi păstrare a patrimoniului, 

buna monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente, asigurarea unei 

evidenţe contabile fiabile şi corecte, îmbunătăţirea calităţii managementului la nivelul 

instituţiilor subordonate C.J.T., îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţionale. 

       Principalele domenii auditate au fost: resurse umane – salarizare, concesiunile şi 

închirierile, managementul, sistemul contabil, controlul intern. 

       În perioada de referinţă, la nivelul C.J.T., echipa de auditori a realizat un număr de 

12 misiuni de audit, din care: 
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o 9 misiuni de audit exercitate în baza planului anual de audit;  

o 3 misiuni ad-hoc exercitate în baza dispoziţiilor ordonatorului principal de 

credite.  

       Urmare a misiunilor de audit efectuate a fost formulat un număr de 69 

recomandări care au avut ca scop întărirea sistemelor de control intern, a capacităţilor de 

previziune/ planificare strategice, a disciplinei financiare, îmbunătăţirea eficienţei şi 

eficacităţii operaţiunilor în entităţile auditate.  

Acţiunilor de control exercitate de auditul intern s-au adăugat şi cele ale 

Serviciului Coordonare şi Monitorizare a Instituţiilor Publice de Interes Judeţean. 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.J.T. , scopul acestui serviciu 

este sprijinirea dezvoltării instituţiilor subordonate, obiectivul principal fiind cunoaşterea 

problemelor şi informarea conducerii asupra situaţiilor reale existente în instituţiile 

subordonate, precum şi eficientizarea activităţii acestora. În acest context, au fost 

parcurse următoarele etape: 

 familiarizarea şi cunoaşterea legislaţiei specifice fiecărei instituţii în parte; 

 obţinerea şi centralizarea informaţiilor privind patrimoniul mobil şi imobil al 

instituţiilor subordonate; 

 studierea organigramelor, ştatelor de funcţii şi a regulamentelor de organizare şi 

funcţionare, precum şi a regulamentelor de ordine interioară, după caz; 

 analizarea bugetelor pe anul 2009 ale tuturor instituţiilor suborodnate în vederea 

fundamentării corecte a bugetelor pe anul 2010; 

 verificarea legalităţii acordării sporurilor specifice fiecărei instituţii în parte; 

 analizarea fişelor de post pentru anumite categorii de personal (restauratori; 

conservatori, impresar, dansatori, etc); 

 verificare pe teren a problemelor semnalate pentru o mai bună soluţionare; 

 discuţii informale cu conducerea şi salariaţii instituţiilor subordonate. 

În baza analizelor realizate conform: organigramelor, statelor de funcţii, actelor 

prin care se acordau o serie de sporuri angajaţilor, unele contracte de muncă, fişelor 

posturilor, conturilor de execuţie bugetară, actelor normative în baza cărora funcţionau, 

s-a urmărit verificarea gradului de încărcare a angajaţilor şi modul în care răspund 

nevoilor populaţiei judeţului, în concordanţă cu respectarea obiectului de activitate 

pentru care au fost înfiinţate. 

 

 

 

Analizând prima jumătate de mandat şi contabilizând rezultatele obţinute, mă 

declar mulţumit de cantitatea şi, mai ales, de calitatea acestora. Consider că, în 

termeni economici vorbind, instituţia pe care o conduc, a înregistrat un profit 

substanţial, care, nutresc speranţa, că este bine primit de ”acţionari”, respectiv 

cetăţenii acestui judeţ. Mă refer aici la finalizarea unei serii de proiecte de interes 





CONSILIUL  JUDEŢEAN  TULCEA



Raportul preşedintelui

privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Tulcea în 

perioada iunie 2009 – mai 2010 



C.J.T. s-a întrunit în 13 ședințe, astfel:

 12 ședințe ordinare;

 o ședință extraordinară.

Au fost adoptate 124 hotărâri de Consiliu, iar

președintele a emis 574 dispoziții cu caracter

normativ sau individual.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

În anul 2009:

 veniturile inițiale aprobate   154.456.000 lei;

 veniturile definitive aprobate   192.768.000 lei;

majorare înregistrată pe parcursul anului fiscal de 24,8%.

Suplimentarea veniturilor are ca sursă principală alocarea de

fonduri pentru derularea unor investiții de către Ministerul

Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și

Pădurilor, Ministerul Muncii și Fondul European de

Dezvoltare.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

C.J.T., în anul 2009, a derulat proiecte de investiții 
multianuale a căror valoare cumulată este de 307.300.000 lei.

Sursele de finanțare a proiectelor de investiții sunt:

 21% din veniturile proprii ale C.J.T.;

 79% din fonduri alocate de către Ministerul Dezvoltării

Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor,

Fondul European de Dezvoltare și Ministerul Muncii.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

La finele exercițiului financiar 2009, s-a înregistrat un

excendent de 11.727.000 lei datorat execuției cheltuielilor în

procent de 79%. Excendentul a fost reflectat la începutul

anului curent în fondul de rulment al C.J.T., fiind alocat

finanțării proiectelor vizând infrastructura județului.



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea:

C.J.T. are în administrare 71.292 ha situate în Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării:

 suprafaţa constă în 5 amenajări agricole (36.930 ha) şi 24

amenajări piscicole (34.362 ha);

 se află în derulare 58 de contracte de concesiune pentru

amenajările piscicole şi 57 de contracte de concesiune având

ca obiect amenajările agricole.



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea:

Au fost renegociate 61 contracte de concesiune, încheindu-se

acte adiţionale la contractele în vigoare, prin care s-a

reglementat modul de utilizare, conform destinaţiei, a

suprafeţelor de teren concesionate, precum şi redevenţe

suplimentare de circa 1.400.000 lei, veniturile totale preconizate

a fi obţinute din redevenţe în anul 2010 fiind de circa 5.500.000

lei.



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea:

Prin H.C.J. nr.90/2009 privind aprobarea noii documentaţii

pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole, s-a

reglementat un cadru contractual orientat spre diminuarea

termenului de derulare a contractelor, în condiţiile stabilirii

unui cuantum al redevenţei corelat cu potenţialul economic al

terenurilor şi cu preţurile existente pe piaţă, precum şi avându-

se în vedere stipularea expresă a obligaţiilor ce incumbă

concesionarilor sub aspectul realizării investițiilor.

În baza H.C.J. nr.90/2009, au fost încheiate până în prezent 9

contracte având o suprafaţă totală de 2.020 ha şi o redevenţă

totală de 507.732 lei/an, iar pentru primele 5 luni ale anului

2010, redevenţa cuvenită a fost încasată integral (975.200 lei).



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea:

S-au intensificat acțiunile de urmărire a modului de utilizare

conform destinației a terenurilor concesionate, determinându-

se astfel cultivarea de către concesionari a suprafeţelor de teren

agricol în proporţie de 94,8%, precum şi mărirea suprafeţelor

piscicole populate la circa 18.000 ha (aproximativ 63%).

În prezent, întreaga suprafață agricolă disponibilă în Delta

Dunării este concesionată, iar pentru suprafețele piscicole

neconcesionate se află în curs de aplicare procedurile de

atribuire a concesiunii prin licitație publică.



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Tulcea:

Autorizarea desfăşurării activităţilor economice pe teritoriul

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”:

190 agenţi economici îşi desfăşoară activitatea în teritoriul

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

au fost emise 70 autorizaţii de funcţionare;

au fost eliberate 35 de vize anuale;

120 agenţi economici se află în procedură de autorizare.

Alte activităţi de gestionare a domeniului public şi privat al

judeţului Tulcea:

din cele 114 imobile aflate în patrimoniul judeţului Tulcea,

din care 24 imobile (teren și construcţii) în gestiune proprie, au

fost întreprinse procedurile de întabulare la registrul de carte

funciară pentru 68 de imobile, rămânând în curs de întabulare

5 imobile.



III. Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism:

S-a urmărit avizarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii 

pe teritoriul judeţului Tulcea : 

• emiterea a 364 certificate de urbanism, 29 autorizaţii de 

construcţie şi a 202 de avize, prin eliberarea 

documentaţiilor a  fost încasată suma de 412.511 lei; 

• 19 inspecţii pe teren efectuate în 20 de unităţi 

administrativ-teritoriale; 

• asigurarea consultanţei de specialitate la comune şi 

emiterea avizelor tehnice. 



III. Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism:

S-a mai avut în vedere:

 coordonarea unitară a activităţilor din cadrul “Programului 

de imbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 

terenurilor agricole degradate”, sesiunea 15 octombrie 2009, la 

care au fost depuse cinci proiecte pentru comunele: 

Mahmudia, Beidaud, Peceneaga şi Jijila; 

 analizarea unor documentații de amenajare a teritoriului, pe 

parcursul elaborării  (ex: ”Planul de Amenajarea Teritoriului 

Zonal Delta Dunării”;  “Identificarea şi delimitarea 

hazardurilor naturale”);

 revizuirea, împreună cu A.P.M. Tulcea, a  ”Planului Local 

de Acţiune pentru Mediu” (PLAM).



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 

edilitară şi turistică a judeţului:

Continuarea lucrărilor și inițierea proiectelor noi pe „Programul

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea

drumurilor comunale de interes local clasate şi alimentarea cu

apă a satelor, aprobat prin H.G. 577/ 1997”:

 29 de proiecte aflate în diferite stadii;

 valoare totală 95.925.323, din care în perioada iunie 2009-

iunie 2010 s-au realizat lucrari în valoare de 43.132.500 lei.





Lucrări de drumuri, în continuare - 78,08 km cu o valoare totală de 

50.848.967 lei, pentru care au fost executate lucrări în valoare de 

35.730.000 lei:     

Nr. crt. Valoare 

proiecte 

Termen                                             

PIF 
Indicativ Traseu

Km

0 1 2 3 4 5

1 DC 39 Dorobantu-Cârjelari-G-ral Praporgescu 14,872 9.392.734 implmentare

2 DJ229R Slava Rusă(DN22D)-Mănăstirea Uspenia 4,20 3.847.718 implementare

3 DC65 Baia (DN22)-Ceamurlia de Jos(DJ222) 4,00 4.065.493 receptionat

4 DJ 229P Cetatea Argamum 7,1 2.333.662 receptionat

5 DJ229N Cetatea Heracleea 2,0 1.422.650 receptionat

6 DJ222 Tulcea-Sarichioi-Enisala 37,47 19.183.419 implementare

7 DJ 222A Nifon-Luncaviţa 21,54 10.603.291 implementare

TOTAL  LUCRARI IMPLEMENTATE  78,08 50.848.967



Lucrări noi de drumuri incluse în program: Sunt aprobate 5 

investiții noi , cu o valoare totală a proiectelor de 14.283.585 lei, 

pentru realizarea a 24,37 km drumuri :

Nr. 

crt.

Valoare 

proiecte 

Termen                                             

PIF Indicativ Traseu Km

0 1 2 3 4 5

1
Străzi Sulina Modernizarea  drumului de acces din 

intravilanul oraşului Sulina la obiectivul 

de investiţii Amenajare  plajă Sulina

6,00 1.200.000 2011

2 DC 26 Stejaru- Neatârnarea 6,00 3.638.380 2011

3 DC63 Ceamurlia de Jos- Gară 2,37 4.078.500 2011

4 DC 24 Neatârnarea-Sarighiol de Deal 6,00 3.618.335 2011

5 DC17
Intersecție DJ 223A- Visterna, com 

Sarichioi 
4,00 1.718.370 2011

TOTAL 24,37 14.283.585



Nr. Denumirea obiectivului

Valoare 

proiect       

lei 

Termen PIF 

1 Alimentare cu apă, sat Floreşti, comuna Horia 1.143.789 recepţionat la 18.11.2009

2 Alimentare cu apă, sat Făgăraşu Nou, com Topolog 1.099.139 receptionat 29.04.2010

3 Alimentare cu apă,sat Visterna,com Sarichioi 2.231.070 receptionat 30.04.2010

4 Alimentare cu apă,sat Lăstuni, com. Mihail Kogălniceanu 2.382.721 în implementare

5 Alimentare cu apă, sat Corugea, com Casimcea 2.479.173 în implementare

6 Alimentare cu apă, sat Vişina, com Jurilovca 3.400.000 în implementare

7 Alimentare cu apă, sat Băltenii de Sus, com Beştepe 3.411.359 în implementare

8 Alimentare cu apă, sat Trestenic, com Nalbant 1.532.340 în implementare

9 Reabilitare şi extindere alimentare cu apă,sat Niculiţel, com Niculiţel 1.574.340 în implementare

10 Alimentare cu apă, sat Sabangia, com Sarichioi 3.989.999 în implementare

11 Alimentare cu apă şi puţ forat,sat Atmagea, comuna Ciucurova 243.888 receptionat 06.05.2010

12 Modernizare sistem alimentare cu apă în satul Slava Cercheză, 1.650.000 în implementare

13 Reabilitare şi extindere alimentare cu apă,sat Luncaviţa,com Luncaviţa 1.414.990 în implementare

TOTAL 26.552.808

17 investiții de alimentări cu apă, cu o valoare totală a proiectelor de 30.822.791

lei, din care:

13 lucrări în continuare, cu o valoare totală de  a proiectelor de 26.552.808 lei , 

pentru care au fost executate lucrări în valoare de 7.402.500 lei:



Nr. Denumirea obiectivului
Valoare proiect       

lei 
Termen PIF 

0 1 4 11

1
Extindere şi modernizare sistem de alimentare 

cu apă în comuna Greci
1.306.489

în 

implementare

2
Modernizare şi extindere alimentare cu apă în 

localităţile Sâmbăta Nouă şi Cerbu
1.508.242

în 

implementare

3
Alimentare cu apă , sat Căprioara, comuna 

Hamcearca
535.520

în 

implementare

4
Alimentare cu apă, sat Ilganii de Sus, comuna 

Maliuc
919.732

în 

implementare

TOTAL 4.269.983

Lucrări de alimentări cu apă noi incluse în program:

Sunt aprobate 4 investiții noi de alimentări cu apă, cu o valoare 

totală a proiectelor de 4.269.983. lei :



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară 

şi turistică a judeţului:

Proiectul „Sistem integrat pentru gestionarea deşeurilor din

localităţile din Delta Dunării, proiect finanţat de Ministerul

Mediului”:

finanțat, conform H.G. 920/2007, prin Ministerul Mediului și

Pădurilor;

valoare totală 15.625.000 lei ;

s-au realizat lucrări în valoare de 13.503.287 lei;

86% procent de realizare a proiectului .



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară 

şi turistică a judeţului:

Proiecte finanțate și demarate prin Ministerul Turismului și

Dezvoltării Regionale în valoarea totală de 47.000.000 lei pentru

următoarele investiții:

 „Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe” ;

 „Amenajare plajă Sulina” ;

 valoarea totală a lucrărilor executate este de27.200.000 lei.



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară 

şi turistică a judeţului:

”Programul de electrificare 2007-2009 privind alimentarea cu

energie electrică a localităţilor neelectrificate, modernizarea sau

extinderea reţelelor existente şi înfiinţarea Unităţii de

management al programului”:

14 proiecte depuse spre finanţare;

un proiect terminat ( Grindu ) și un proiect în execuție (Parcheș-

Somova);

 valoarea totală a proiectelor este de 8.399.690 lei.





IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară şi 

turistică a judeţului:

Reabilitarea și modernizarea unui procent de 60% din rețeaua de

drumuri județene:

 pentru 53 km de drumuri județene s-au realizat lucrări de

reparaţii curente şi capitale finanţate din bugetul propriu al

judeţului Tulcea;

 demararea lucrărilor în proiectul ”Reabilitare DJ222, Enisala

– Jurilovca”;

 inițierea unui număr de 15 proiecte noi privind

reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere a rețelei de

drumuri județene. Investițiile privesc 257 km de drumuri

județene și se ridică la circa 350.000.000 lei.



Proiecte înaintate spre finanțare pe Programul ”Reabilitare  și 

modernizare – 10.000 km drumuri de interes județean și 

drumuri de interes comunal”

Nr.

crt.

Denumirea investiției Lungime 

tronson

Valoare 

proiect

1. Reabilitare DJ 222C, Murighiol – Iazurile – Agighiol

(km 36+332-62+926)

26,594 37.080.034

2. Reabilitare DJ 223A, Slava Rusă – Babadag

(km 39+800 – 47+400)

7,616 10.169.151

3. Reabilitare DJ 222L, Int. DN 22D – Carcaliu

(km 0+000 – 5+300)

5,924 6.088.670

4. Modernizare DJ 229C, Mănăstirea Cocoș - Nifon

(Int. DJ 222A, km 10+680 – 18+037)

7,357 11.025.090

5. Reabilitare DJ 229B – DN 22 – Aeroport Tulcea

(km 0+000 – 18+438)

1,438 2.194.940

6. Reabilitare DJ 229, Tronson II – km 44+500 –

54+795, Int. DN 22 – Zebil – Sarichioi (Int. DJ 222)

10,296 20.752.105

TOTAL GENERAL 59,225 87.309.990



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura edilitară 

şi turistică a judeţului:

Alte investiții:
 lucrări de consolidare şi modernizare a sediului Consiliului

Judeţean Tulcea, proiect realizat cu finanțare de la Banca

Mondială, Guvernul României și fonduri proprii ;

 „Consolidare, extindere și modernizare corp de legătură

sediu Consiliul Județean Tulcea”, proiect finanțat din fondurile

proprii ale C.J.T.



V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor 

publice locale, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean:

1). Acordare sprijin şi consultanţă pentru realizarea serviciilor

publice de interes judeţean:

asigurarea derulării programelor privind acordarea de produse

lactate şi de panificaţie în învăţământul preuniversitar și a celui

privind acordarea de făină și zahăr finanțat de Uniunea

Europeană;

iniţierea a 8 proiecte de Hotărâri de Guvern înaintate

Executivului spre aprobare;

consultanţă şi îndrumare în domeniile juridic, financiar-

contabil și pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană;

stimularea realizării de investiţii pentru lucrări publice şi

sprijinirea realizării reparaţiilor în şcoli, grădiniţe, cămine

culturale şi sedii de primării.



V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor 

publice locale, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean:

2). Organizarea şi desfăşurarea activităţii cultural artistice din

judeţ:

 urmărirea desfăşurării în bune condiţii a calendarului de

manifestări culturale din comune şi oraşe;

 eficientizarea activităţilor în instituţiile subordonate de profil

prin sporirea calităţii actului cultural și prin înființarea Centrului

Cultural Jean Bart;

 realizarea de proiecte în vederea creării unei bune vizibilităţi a

valorilor culturale tulcene; organizarea sub egida C.J.T. a diverselor

manifestări de cultură şi de promovare a personalităţilor culturale

de pe meleagurile tulcene;

 parteneriate în cadrul schimburilor culturale inter-etnice.



V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor 

publice locale, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean:

3). Domeniul serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice:

→ aplicarea de măsuri pentru prevenţia excluziunii sociale a

copiilor cu dizabilităţi în centre de zi/recuperare a unui număr de

126 de cazuri;

→ oferirea serviciilor de protecţie de tip familial (plasament la

rude, la familii/persoane, la asistent maternal profesionist şi

instituirea tutelei) pentru 475 de copii şi a serviciilor de protecţie

de tip rezidenţial pentru încă 305 copii;

→ acordarea tuturor serviciilor în centrele rezidenţiale destinate

persoanelor adulte pentru un număr total de 627 persoane;

→ acordarea drepturilor şi facilităţilor legale pentru 8.914

persoane cu handicap, drepturi cifrate la suma de 10.150.091 lei.



V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor 

publice locale, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean:

4). Demersuri realizate de C.J.T., inițierea de Hotărâri de Guvern în vederea 

realizării unor investiții:
 la M.E.C.M.A. pentru finanțarea  a 14 proiecte prin Programul "Electrificare 

2007-2009";

 inițierea H.G.  nr.1516 și 1517/2009 pentru finanțarea a 9 investiții noi în Delta 

Dunării, valoare totală de  107.643.220 lei;

 la M.M.P. pentru 6 proiecte în valoare totală  de 4.476.000 lei  ale comunelor 

prin Programul de amenajare spații verzi și 3 proiecte în valoare totală de 

3.867.520 lei ale comunelor prin Programul de împădurire a terenurilor  

agricole degradate;

 la M.M.P. pentru continuarea finanțării investițiilor de alimentare cu apă din 

Delta Dunării,se derulează 11 proiecte în valoare totală de 47.363.140  lei (6

investiții se află în executie);

 asistență tehnică pentru Consiliul Local Tulcea pentru proiectul  de 

consolidare-reabilitare a două blocuri de locuințe, în valoare de 4.416.640 lei, 

finanțat  conform O.G. nr.20/2004 privind punerea în siguranță a fondului 

construit existent și reducerea riscului  seismic.





Investiții propuse spre finanțare prin HG  1516/2009

„Programul de îmbunătăţirea calităţii apei pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei"Delta  

Dunării" prin realizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile din Delta 

Dunării” urmare a demersurilor Consiliului Judetean Tulcea: 

Nr. Denumirea obiectivului de investiţie Comuna 

1 Modernizare derea, localitatea Beştepe, judeţul Tulcea                                     
Comuna Beştepe

2 Realizarea sistemului de canalizare în satul   Victoria, comuna 

Nufăru, şi extinderea reţelei de   alimentare cu apă a comunei 

Nufăru, judeţul Tulcea   

Comuna Nufăru

3 Modernizarea reţelelor de apă potabilă şi    construirea reţelei 

de canalizare ape menajere şi  pluviale şi staţie de epurare în 

comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea      

Comuna Chilia 

Veche

4 Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă şi realizare 

sistem de canalizare şi staţii de  epurare în localităţile Sarinasuf  

şi Colina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea             

Comuna 

Murighiol

5 Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în comuna 

Valea Nucarilor, judeţul Tulcea  

Comuna  Valea 

Nucarilor

6 Extindere reţea de canalizare în localitatea Sfântu Gheorghe, 

judeţul Tulcea                           

Comuna  Sfântu 

Gheorghe



Investiții propuse spre finanțare prin HG  1517/2009 

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare 

de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura 

de mediu, care se vor executa în perioada 2009 – 2013 urmare a demersurilor

Consiliului Judetean Tulcea

Nr.crt.

Denumirea subprogramului 

obiectivului de investiţie Denumirea 

unităţii

Denumirea administrativ- unităţii 

teritoriale

1
Sistem de canalizare şi staţie de 

epurare
Comuna  Slava Cercheză

2

Realizare canalizare menajeră şi 

pluvială în sistem Comuna Dăeni

centralizat şi staţie de epurare ape 

uzate

comuna Dăeni

3

Reabilitare sistem de alimentare cu 

apă şi Comuna Peceneaga   

realizare reţea de canalizare ape 

menajere pluviale şi staţie de epurare 

în                   

localitatea Peceneaga, judeţul Tulcea

Comuna Peceneaga



VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională:

1). Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională au 

fost orientate pe următoarele coordonate: 

realizarea bazei de date privind participarea C.J.T. ca membru

în organizațiile interne și internaționale;

menținerea parteneriatelor existente la începutul mandatului;

colaborarea în proiecte transfrontaliere;

amendamente pentru Strategia regiunilor dunărene ;

propuneri pentru dezbaterea privind definirea priorităților în

cadrul Strategiei arealului dunărean ;

promovarea potenţialului turistic din judeţul Tulcea, în special

din Delta Dunării.



VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională:

2). 8 proiecte cu finanțare externă destinate dezvoltării regionale, din 

care următoarele proiecte au primit finanțare și sunt în derulare:

•„Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistică 

Murighiol – Uzlina – Dunavăţ – Lacul Razim”, 80.850.726, 42 lei;

•„Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din 

Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale”, 

31.321.713,37 lei (fără T.V.A.);

•”Valorificarea turistica a mănăstirilor tulcene prin îmbunătățirea 

infrastructurii de acces și de mediu”, 75.880.405,43 lei ;

•”Achiziţionare 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”, 7.501.941,67 lei;

•"Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 

9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor 

subordonate”, 317.626,25 lei.



VII. Activitatea de control :

Obiectivele misiunilor de audit public intern desfasurate în 

anul 2009 sunt:

 buna gestionare a riscurilor; 

 buna administrare şi păstrare a patrimoniului;

 buna monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile 

existente;

 asigurarea unei evidenţe contabile fiabile şi corecte;

 îmbunătăţirea calităţii managementului la nivelul 

instituţiilor subordonate C.J.T.;

 îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţionale.



VII. Activitatea de control :

În anul 2009, s-au derulat 12 misiuni de audit în urma cărora s-

au formulat 69 de recomandări care au avut ca scop întărirea

sistemelor de control intern, a capacităţilor de

previziune/planificare strategice, a disciplinei financiare,

îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor în entităţile

auditate.

Serviciul de Coordonare și Monitorizare a Instituțiilor Publice

de Interes Județean a efectuat controale la instituțiile publice și

regiile autonome aflate sub autoritatea C.J.T. în urma cărora s-

au luat măsuri de remediere a deficiențelor constate.



171 proiecte aflate în implementare

HARTA  PROIECTELOR  

AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

LA  31 MAI 2010




