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Raportul preşedintelui 

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Tulcea în perioada 

iunie 2010 – mai 2011   
  
 
 

Stimate Doamne şi Domni Consilieri Judeţeni, 
Domnilor Vicepreşedinţi,   
 
 
       Vă mulţumesc pentru întregul sprijin 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 Tulcea, al treilea an de mandat. Din 
păcate, în toată această perioadă, ne-am aflat sub influenţa crizei economice 
internaţionale, însă, sper că, în perioada următoare, efectele acesteia nu se vor resimţi 
atât de acut. Cu toate acestea, am încercat şi consider că am reuşit să îmi ating ţelul: 
menţinerea unui nivel sporit la capitolul atragerii de fonduri destinate investiţiilor în 
infrastructura turistică, rutieră şi edilitară a judeţului. 

În perioada iunie 2010 – mai 2011, Consiliul Judeţean Tulcea (C.J.T.) s-a 
întrunit în 17 şedinţe plenare, dintre care 12 au fost şedinţe ordinare şi 5 şedinţe 
extraordinare. C.J.T. a adoptat un număr de 180 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 acest an de mandat, 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 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 
611 dispoziţii cu caracter normativ sau individual, în principal în domeniul 
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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, 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, aşa 
cum era şi firesc, am ţinut cont de constrângerile financiare ce s-au manifestat 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 toată această perioadă, 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 2012 - 2014 atât în ce priveşte bugetul propriu al C.J.T., cât şi 
bugetele instituţiilor subordonate.  

La fundamentarea bugetului pentru anul 2011 am urmărit continuarea 
măsurilor necesare atingerii unei dezvoltări dinamice şi durabile vizând cu 
preponderenţă modernizarea infrastructurii judeţene. În acest context, am făcut 
demersuri la Guvernul României, la Ministerul Finanţelor Publice şi la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor pentru suplimentarea sumelor repartizate pe anii 2010 şi 
2011, de la bugetul de stat, pentru judeţul Tulcea, precum şi la ministerele care 
gestionează programele naţionale. 

De asemenea, am solicitat de la consiliile locale propuneri de investiţii pentru 
anul 2011 şi previziuni pentru perioada 2012 - 2014 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 2011, s-a ţinut cont de O.U.G. 
nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii în vederea descentralizării prin care a fost preluat Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Tulcea, din acest motiv, începând cu 1 ianuarie 2011 se constată o creştere a 
bugetului faţă de anul precedent, dar şi aria activităţilor C.J.T. Practic, ţinând cont de 
numărul de angajaţi, C.J.T. a devenit al doilea angajator din judeţ, după STX RO 
Offshore Tulcea. 

În semestrul II 2010, faţă de un buget  iniţial aprobat, la venituri,  de 
85.442.000 lei, prevederile definitive au fost de 119.713.230 lei, creşterea de 
140,11% înregistrată se datorează  intervenţiilor repetate pe care le-am întreprins 
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pe lângă Guvernul României, dar şi din eficientizarea activităţii de realizare a 
veniturilor.  

În acest context, se poate observa că în anul precedent de mandat am reuşit 
atragerea de fonduri destinate numeroaselor proiecte anuale şi multianuale aflate în 
derulare şi a celor noi, în valoare totală de peste 265.117.000 lei.  

Din totalul sumei destinate investiţiilor doar 21% reprezintă contribuţia proprie 
a C.J.T. constituită din venituri proprii. 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 s-a ameliorat în ultimii trei ani, 
totuşi se impune ca sume importante să fie direcţionate spre sectorul ”investiţii în 
infrastructură”. Din păcate, realitatea arată că, 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, aşa după cum spuneam mai devreme, am demonstrat încă o dată că o 
altă preocupare a fost realizarea veniturilor C.J.T.  Astfel, la finele anului 2010, 
veniturile totale realizate au fost în sumă de 209.457.170 lei, faţă de 208.742.000 lei 
cât era prevăzut iniţial. Cu alte cuvinte, pe anul 2010, veniturile au fost realizate în 
procent de 100,34%.   

Consider că veniturile realizate puteau fi într-un procent mai mare 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. 

În ceea ce priveşte realizarea veniturilor proprii, o componentă importantă o 
reprezintă veniturile din concesiuni, pe tot anul 2010, faţă de prevederile iniţiale în 
valoare de 5.000.000 lei au fost realizate în sumă de 4.908.740 lei,  iar în primele 5 
luni ale anului 2011, acestea au fost realizate în procent de 91,26%, fiind urmărită 
recuperarea restanţelor şi calcularea penalităţilor de întârzieri la plată. 

Actualmente, la veniturile din concesiuni se înregistrează o creştere faţă de 
perioadele anterioare, respectiv cu 68% mai mult pe primele cinci luni ale anului 
2011 faţă de aceiaşi perioadă a anului 2010. 

Pentru a fi analizate, contractele de concesiune privind exploatarea terenurilor 
din amenajările piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public 
al judeţului Tulcea sunt clasificate în două grupe, respectiv contracte de concesiune 
aflate în derulare şi contracte reziliate. 

Astfel, la data de 31.05.2011, se află în derulare 122 contracte de concesiune, 
din care o parte au înregistrat restanţe la plata redevenţei curente faţă de termenul 
scadent în valoare de 387.640 lei, din care 181.710 lei  reprezintă debite contestate în 
instanţele judecătoreşti de către concesionari.  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune 
reziliate, înregistrându-se un debit total în sumă de 568.340 lei, conform titlurilor 
executorii, sentinţelor civile sau a fişelor privind calculul restanţelor reprezentând 
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redevenţe, majorări de întârziere şi despăgubiri prin actualizarea cu indicele de 
inflaţie. Din acestea, 541.370 lei aparţin debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei.  

În vederea recuperării creanţelor bugetare s-a aplicat procedura de executare 
silită conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi executarea 
garanţiilor financiare constituite de către concesionari conform clauzelor contractuale. 
Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate, în perioada de referinţă, s-au recuperat 
creanţe în sumă de 1.196.120 lei. 

În paralel, o atenţie deosebită am acordat-o creşterii gradului de autofinanţare a 
instituţiilor publice subordonate care realizează şi venituri proprii. Pentru anul 
financiar 2011, 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 activităţi 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 2011.  
 
 

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 urmăririi riguroase a modului în care 
se derulează contractele de concesiune referitoare la amenajările de pe teritoriul 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării întrucât au făcut obiectul unei renegocieri a 
valorii redevenţelor. 
 

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 serie întreagă de imobile 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. 

Pe parcursul celui de-al treilea an de mandat, am asigurat toate condiţiile 
necesare derulării celor 62 de contracte de concesiune pentru suprafeţele amenajărilor 
piscicole şi a celor 57 de contracte de concesiune pentru suprafeţele amenajărilor 
agricole.  
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De asemenea, în 14 amenajări piscicole (Babadag, Tauc, Enisala–parţial, 
Murighiol, Dranov, Iazurile, Lunca, Sarinasuf, 6 Martie, Obretin, Chilia I, Chilia II, 
Popina–parţial ), au fost realizate lucrări de investiţii pentru aducerea amenajărilor la 
parametrii funcţionali pentru practicarea acvaculturii de tip semiintensiv. În acest 
moment, piscicultura de tip intensiv (în regim furajat) se realizează numai în staţiile 
de incubaţie şi creşterea puietului (Sarinasuf, Murighiol, Babadag). 

Totodată, se află în desfăşurare aplicarea unor proiecte de reabilitare, cu 
finanţare din programul european pentru pescuit şi acvacultură în amenajările 
piscicole Periteasca, Perişor, Dunăvăţ I şi II, Litcov şi Popina. 

În perioada iunie 2010 – mai 2011, au fost analizate şi renegociate un număr de 
62 contracte de concesiune fiind organizate licitaţii şi negocieri directe în 
conformitate cu H.C.J. Tulcea nr. 90/2009, pentru concesionarea în integralitate a 
terenurilor agricole şi piscicole, încheindu-se un număr de 7 contracte de concesiune 
pentru suprafaţa de 5.179 ha teren piscicol. Până la sfârşitul anului 2010 a fost 
recoltată din amenajările piscicole o resursă stuficolă regenerabilă în cantitate de 
1.790 tone. 
  În ceea ce priveşte terenurile agricole în suprafaţă de 36.930 ha, ocupate de 5 
amenajări agricole  din care 32.158 teren arabil, acestea sunt concesionate în 
totalitate, fiind cultivate în proporţie de 83% , în principal cu  grâu, orzoaică, rapiţă şi 
floarea soarelui. 

De asemenea, pentru terenurile şi construcţiile din domeniul public şi privat al 
judeţului au fost întreprinse procedurile de intabulare la registrul de carte funciară a 
celor 24 imobile (terenuri şi construcţii) aflate în patrimoniul judeţului Tulcea şi în 
administrarea directă a C.J.T. 

Urmare a hotărârilor emise de C.J.T. cu privire la administrarea inventarului 
domeniului public şi privat al judeţului Tulcea, au fost date în administrare 2 imobile, 
fiind preluat în proprietatea publică a judeţului un imobil. În acelaşi context, a fost 
încetat dreptul de administrare asupra unui imobil şi a fost dat în folosinţă gratuită un 
altul.   

În ceea ce priveşte eliberarea autorizaţiile noi pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi economice de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării au fost emise 38 de autorizaţii noi şi au fost reînnoite un 
număr de 68 de autorizaţii existente.             

 
 

III. Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism 
 

La acest capitol se poate observa continuarea traiectoriei majore impusă în 
primii doi ani de mandat, şi anume: rezolvarea cu celeritate a tuturor solicitărilor 
care, prin natura lor, sunt generatoare de activităţi productive la nivelul întregului 
judeţ. 
 
 În vederea sprijinirii activităţilor economice la nivel judeţean şi aducerii unui 
plus în dezvoltarea judeţului am avut în vedere, ca politică managerială, emiterea cu 
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prioritate a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie pentru 
obiectivele generatoare de venituri. 

În ansamblu, s-a urmărit avizarea şi autorizarea lucrărilor de construcţii pe 
teritoriul judeţului Tulcea şi anume:  

 emiterea a 185 certificate de urbanism (46 dintre ele se referă la edificarea de 
parcuri eoliene şi 31 pentru pensiuni turistice), 52 autorizaţii de construcţie şi a 282 
de avize, din activitatea de eliberare a acestor documentaţii fiind încasată suma de 
1.149.879 lei;  

 3 inspecţii pe teren efectuate în 20 de unităţi administrativ-teritoriale şi 18 
verificări ale unor amplasamente;  

 participarea la elaborarea unor elemente ale strategiei de dezvoltare; 
 monitorizarea tehnică şi financiară a reactualizării documentaţiilor PUG ; 
 eliberarea certificatelor de urbanism şi  a avizelor de structură pentru certificate 

de urbanism ; 
 eliberarea  autorizaţiilor de construire şi a avizelor de structură pentru 

autorizaţii de construire din competenţa primarilor ;  
 verificarea şi supunerea spre avizare a  documentaţiilor de urbanism si 

amenajare a teritoriului şi asigurarea consultării de către populaţie a 
documentaţiilor de urbanism, în prealabil avizării ;  

 efectuarea inspecţiei urbane pe teritoriul judeţului, potrivit atribuţiilor legale , 
pentru asigurarea respectării disciplinei în construcţii ;  

 oferirea de consultanţă publicului pe probleme de construire ;  
 coordonarea executării lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de constituire 

a băncii de date urbane, conform prevederilor Legii nr.7/1996 şi H.G.R. nr. 
521/1997; 

 coordonarea unitară a activităţilor din cadrul “Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”; 

 verificarea documentaţiilor întocmite în conformitate cu prevederile H.G.R. 
nr.834/91, pentru societăţile comerciale cu capital de stat la data înfiinţării 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 

 
Am continuat măsurile şi acţiunile generate de deciziile luate încă de la 

preluarea mandatului, dar şi iniţierea unor noi proiecte care să conducă la crearea 
şi consolidarea unei infrastructuri edilitare, turistice şi rutiere viabile ceea ce 
constituie, de fapt, materializarea programului meu electoral pentru dezvoltarea 
dinamică şi durabilă a întregului judeţ. 
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       În consecinţă, am urmărit atât continuarea derulării proiectelor accesate pe 
diferite programe de finanţare guvernamentală sau europeană în anii precedenţi, cât şi 
obţinerea finanţării pentru proiecte noi sau ”de sertar”.  
       Astfel, în al treilea an de mandat, s-au implementat următoarele investiţii:  
 

1. Proiecte cu finanţare din fonduri guvernamentale :  
Au fost promovate spre finanţare un număr de 77 de proiecte din fonduri 

guvernamentale ,după cum urmează :  
 17 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 
17 de proiecte aflate în diferite stadii, a căror valoare totală este de 90.317.970 lei  din 
care în perioada iunie 2010 - iunie 2011 s-au realizat lucrări în valoare de 21.915.009 
lei ,astfel : 

 1.681.911 lei pentru 11 proiecte destinate sistemelor de alimentare cu 
apă potabilă; 
 20.153.098 lei pentru 4 proiecte în domeniul infrastructurii rutiere; 
 80.000 lei pentru 2 obiective destinate sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de epurare. 

Din punct de vedere a realizărilor fizice, în anul care, a trecut s-au recepţionat 
2 investiţii aferente acestui program, au fost incluse în program alte 2 investiţii noi  
şi sunt în execuţie 15 investiţii (9 investiţii de apă, 2 investiţii privind sistemele de 
canalizare şi 4 investiţii de drum).  

 30 de proiecte prin ”Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobat prin OG nr.7/2006” . Pentru judeţul Tulcea au 
fost finanţate 30 proiecte în valoare totală de 49.202.670 lei, iar , în perioada de 
referinţă, au fost alocate fonduri în valoare de 16.537.000 lei, astfel: 
 9.907.000 lei pentru 14 obiective destinate infrastructurii tehnico-edilitare 

precum: realizarea, modernizarea  şi/sau extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă, construirea, extinderea şi/sau modernizarea sistemelor de canalizare şi 
staţii de epurare la sate; 

 6.630.000 lei pentru 16 baze sportive. 
Din punct de vedere al realizărilor fizice, au fost finalizate 10 obiective de 

investiţie (9 în infrastructura tehnico-edilitară, o bază sportivă multifuncţională – 
tip 2, 17 investiţii sunt în diferite stadii de execuţie, iar 3 investiţii în faza de 
proiectare).  

 8 investiţii prin ”Programul multianual prioritar de mediu şi gospodărire a 
apelor care se execută pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aprobat  
prin HG 920/2007”, în valoare totală de 24.065.400 lei, fiind finalizate un număr de 
5 obiective; 

 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 
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lucrări în valoare de  14.380.712 lei , reprezentând un procent de realizare a 
proiectului de 87%;  

 Finanţarea  prin Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale, a proiectelor 
„Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe”  şi „Amenajare plajă Sulina” în 
valoarea totală de 39.323.580 lei, valoarea totală a lucrărilor executate fiind de 
35.707.226 lei. Sumele au fost acordate prin H.G. 426/ 08.04.2009, respectiv H.G. 
nr.120/2010; 

 19 investiţii finanţate prin ”Programul Naţional de Dezvoltare a 
Infrastructurii (PNDI) - conform OUG 105/2010, aprobat prin Legea nr.15/2011”. 
Proiectele vizează infrastructura de drumuri judeţene, drumuri şi străzi comunale, 
reprezentând 159,85 km, în valoare totală de 268.707.000 lei, din care : 
 10  drumuri judeţene reprezentând   94,45  km , în valoare  de 174.948.400 lei; 
 9 străzi şi drumuri comunale, reprezentând 65,40 km în valoare de 93.578.974 

lei; 
Proiectele aprobate se află în stadiul de  licitaţie de proiectare şi execuţie  publicat în 
SEAP de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
2 . Investiţii în infrastructură realizate din fonduri proprii : 
În acest an au fost întreprinse acţiuni pentru reabilitarea şi modernizarea unui 

reţelei de drumuri judeţene, dar şi decolmatarea canalului Dunăvăţ, după cum 
urmează:  

 lucrări de întreţinere a drumurilor ce au ca scop refacerea sistemului rutier 
în vederea optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei în timpul deplasării. În acest 
sens a fost alocată suma de  2.102.000 lei în anul 2010 şi 4.650.000 lei în 2011. 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 95% a cadastrului drumurilor judeţene;  

  continuarea lucrărilor în proiectul ”Reabilitare DJ222, Enisala – Jurilovca”, 
lucrările fiind executate în procent de 65% şi ”Modernizare drum de acces din 
intravilanul oraşului Sulina, la obiectivul de investiţii Amenajare plajă Sulina”, 
lucrările fiind executate în procent de 54%; 

  iniţierea unui număr de 3 proiecte noi privind reabilitarea/modernizarea   
infrastructurii rutiere a reţelei de drumuri judeţene cu o valoare totală de 6.398.000 
lei, astfel:  

 Pietruire drum DJ229R, Slava Rusă – Mânăstirea Uspenia; 
 Drum de acces staţie de transfer deşeuri Chilia Veche; 
 Drum de acces staţie de transfer deşeuri Sfântu Gheorghe. 

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

 a fost iniţiat proiectul „Consolidare, extindere şi modernizare corp de 
legătură  sediu Consiliul Judeţean Tulcea” cu o valoare totală de 21.755.000 lei; 

 ”Reparaţie curentă clădire str.Alunişului nr.15” şi darea în folosinţă 
Centrului de Transfuzii Sanguine Tulcea cu o valoare totală a lucrărilor de 645.782 
lei (recepţionat în noiembrie 2010); 

 Expertiza tehnică a imobilelor situate în Tulcea, str. Frumoasei nr.6 şi 
pe str. Gavrilov Corneliu nr.152. 
 
 

V. Acordarea de sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiilor publice 
locale, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

 
1. Prin intermediul fiecărui compartiment de specialitate din aparatul 

propriu am 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, astfel: 
 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2011, pentru 
oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, în vederea finanţării unor cheltuieli curente 
şi de capital; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2011, pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital pentru dezvoltarea traficului aerian la 
Aeroportul Delta Dunării Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2011, pentru 
comuna Ceatalchioi, judeţul Tulcea, în vederea finanţării unor cheltuieli 
curente; 

 proiect H.G. pentru modificarea art.3 din H.G. nr.897/2009 privind 
trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome 
Administraţia Zonei Libere Sulina din domeniul public al judeţului şi 
trecerea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina de sub 
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autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Tulcea; 

 proiect H.G. privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; 

 proiect H.G. privind transmiterea unor imobile, reprezentând platforme de 
apărare împotriva inundaţiilor, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public 
al comunelor Maliuc, Crişan  şi Pardina, judeţul Tulcea şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora; 

 proiect H.G. privind transmiterea din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia 
Naţională Apele Române în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul 
Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al comunei Maliuc, a 
”Alimentării cu apă a satelor Gorgova şi Partizani”; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2010, pentru 
lucrări urgente şi neprevăzute de refacere a infrastructurii rutiere din 
judeţul Tulcea afectată de ploile torenţiale din 17 august 2010; 

 proiect H.G. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea RA Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian – ROMATSA în domeniul public al comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Tulcea şi în administrarea Consiliului local Mihail 
Kogălniceanu; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2010, pentru 
înlăturarea unor efecte ale inundaţiilor produse în  judeţul Tulcea, în 
perioada iunie – iulie 2010; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2010 pentru 
judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzută în bugetul de stat pe anul 2010 pentru 
judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010 pentru 
cheltuielile de capital ale unor unităţi de învăţământ din judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010, pentru 
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale comunelor Nufăru şi 
Chilia Veche din judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind deschiderea Punctului de trecere RO-RO şi a Biroului 
vamal de frontieră Isaccea (România) – Orlovka (Ucraina) pentru traficul 
internaţional de persoane şi mărfuri; 
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 proiect H.G. privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din 
judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume defalcate din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 
2010 alocate unor unităţi administrativ teritoriale din judeţul Tulcea; 

 proiect H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010 pentru 
bugetul local al municipiului Tulcea pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii ”Reparaţie capitală şi consolidare sediu administrativ Episcopia 
Tulcii” şi consolidare biserică ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” 
din Tulcea, respectiv pentru bugetul local al comunei Murighiol, pentru 
finalizare construire biserica în Parohia ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din 
sat Plopu, comuna Murighiol; 

 proiect H.G. pentru modificarea şi completarea unor anexe 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 transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor în domeniul public al 
judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean 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;  
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 participarea prin specialiştii instituţiilor subordonate la diverse 
manifestări interne şi internaţionale pentru promovarea valorilor culturale/arheologice 
tulcene.  

Totodată, ţinându-se cont de prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, au avut fost organizate 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 Judeţeană „Panait Cerna”, scopul lor fiind 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 111 de cazuri;  

o oferirea serviciilor de protecţie de tip familial (plasament la rude, la 
familii/persoane, la asistent maternal profesionist şi instituirea tutelei) pentru 453 de 
copii şi a serviciilor de protecţie de tip rezidenţial pentru încă 330 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 241 copii.  

o acordarea tuturor serviciilor în centrele rezidenţiale destinate persoanelor 
adulte pentru un număr total de 645 persoane;  

o acordarea drepturilor şi facilităţilor legale pentru persoanele cu asistate 
social, în sumă totală de 35.176.700 lei;  

o evaluarea complexă a persoanelor în vederea încadrării într-un grad de 
handicap şi emiterea certificatelor în acest sens pentru un număr de 6.532 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 6.066 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. 
 

 
VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională 

 
Deşi C.J.T. şi-a asumat o serie de obligaţii pe plan extern, încă de la 

înfiinţarea sa, raportându-mă la realităţile economice reflectate la nivel judeţean, 
dar şi a măsurilor luate la nivel central, am adoptat o politică prudentă bazată pe 
un raport corect între cost şi beneficiu, astfel au fost păstrate şi intensificate doar 
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acele relaţii/parteneriate/asocieri generatoare de beneficii reale pentru judeţul 
nostru. 
 

Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare regională au fost orientate 
pe următoarele coordonate:  
 Promovarea imaginii judeţului Tulcea în spaţiul european, în parteneriat cu alte 

instituţii publice, organizaţii şi mediul de afaceri. 
 Creşterea informării asupra potenţialului economic, turistic, cultural al judeţul 

Tulcea, în mediile de informare internaţionale şi în cadrul formatorilor de opinie 
externi. Astfel, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

o transmiterea către M.A.E. şi M.A.I. a priorităţilor C.J.T. pentru dezvoltarea 
judeţului Tulcea, propuse a se finanţa prin Strategia UE pentru Regiunea 
Dunării; 

o reprezentarea instituţiei în diferite organizaţii/organisme,în baza mandatului 
primit; 

o organizarea Misiunilor Aveyron la Tulcea; 
o alegerea mea în calitate de vicepreşedinte al Biroului Conferinţei Regiunilor 

Maritime Periferice; 
o participarea la întâlniri internaţionale în cadrul cărora au fost dezbătute 

probleme importante vizând dezvoltarea unitară a regiunilor membre ale 
diferitelor organisme, printre acestea: întâlnirile de  la Cahul, la Adunarea 
Generală a Ansamblului Regiunilor Europene, la prima întâlnirea Colegiului 
Executiv al C.R.P.M., la întâlnirile Biroului Politic al C.R.P.M., la seminarul 
POC Bazinul Mării Negre; 

o participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
Euroregiunea Dunărea de Jos; 

o colaborarea cu Centrul de Informare, Consultanţă şi Promovare a Romilor din 
judeţul Tulcea (C.I.C.P.R.) în cadrul unui proiect cu finanţare europeană 
iniţiat de Administraţia Caceres, Spania;  

o promovarea potenţialului turistic din judeţul Tulcea, în special din Delta 
Dunării, prin participarea la următoarele târguri de turism:  
 promovarea contactelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  şi cu Departamentul Aveyron în vederea concretizării proiectului: 
,,Judeţul Tulcea - O destinaţie ecoturistică de construit’’ 

 implicarea în proiectului WeBSeaCo, în calitate de parteneri; 
 colaborarea cu Biroul U.N.C.J.R. Bruxelles, în special pe liniile de 

finanţare deschise prin fonduri europene pentru diferite aplicaţii; 
 participarea la prezentarea proiectului iniţiat de Institutul Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare în Turism – Datourway şi la lansarea 
programului RURActiv; 

 efectuarea demersurilor necesare în vederea aplicării C.J.T., în calitate 
de observator, în proiectul Transport durabil şi Mobilitate în regiunile 
turistice dunărene, coordonat de Agenţia de Mediu din Austria; 
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 organizarea în colaborare cu ICEM a unei expoziţii de pictură 
chinezească la Tulcea, expoziţie prezentată în oraşele partenere ale 
municipalităţii Suzhou; 

 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 11 proiecte cu finanţare externă, se 
pot enumera:  

 recepţionarea lucrărilor 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 cu o valoare 
totală de 75.880.405 lei. Pentru acest obiectiv reprezentând un număr de 4 drumuri 
judeţene cu o lungime totală de 50,215 km;  

 continuarea 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 a investiţiei este 
de 47.501.615 lei. Actualmente, s-au realizat peste 63 % din lucrările presupuse de 
proiecte, majoritatea dintre acestea referindu-se la lucrări de consolidare. 

 continuarea lucrărilor în cadrul proiectului ”Valorificarea turistica a 
mănăstirilor tulcene prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces şi de mediu”, 
valoarea totală a proiectului fiind de 75.880.405 lei ; 

 implementarea 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; 

 demararea proiectului ,,Dezvoltarea serviciilor electronice către cetăţeni şi 
mediul de afaceri din judeţul Tulcea,,. Proiectul este finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice” având o valoare 
totală de 6.818.978 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”, 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 7.809.029 lei; 

 ”DELTA REGIOPLAN”– Planificarea strategică participativă a dezvoltării 
regionale rurale în judeţul Tulcea”. Proiectul este finanţat prin  Programul 
Operaţional Sectorial  „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”,  Axa prioritară  
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1  “Îmbunătăţiri de structură şi procese ale managementului ciclul de politici publice” 
– Domeniul major de intervenţie 1.1. “Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 
la nivel politico-administrativ” cu o valoare totală de 826.140 lei; 

 Proiectul „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării” - finanţat 
prin Fondul European pentru Pescuit – Programul Operaţional pentru Pescuit, 
care acordă sprijin României pentru a dezvolta un sector piscicol competitiv, modern 
şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, care să ia în 
considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 
economică. Prin H.C.J. nr. 24/februarie 2010, s-a aprobat participarea judeţului 
Tulcea, prin C.J.T., la constituirea Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în 
Delta Dunării. Asociaţia a fost constituită din membrii fondatori C.J.T., A.R.B.D.D., 
Asociaţia Ro-Pescador, Asociaţia Black Sea, Asociaţia Pescarilor Rechinul, cărora li 
s-au adăugat, prin adeziunile exprimate, Consiliul Local Sulina, Asociaţia Salvaţi 
Dunărea şi Delta, Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării Tulcea, Federaţia 
Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării Tulcea. Prin notificarea 
înregistrată sub nr. 37/12.07.2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Direcţia Generală Pescuit – AMPOP a comunicat parteneriatului faptul că proiectul a 
fost selectat în vederea finanţării, obţinând punctajul maxim de 100 de puncte la etapa 
de evaluare tehnico-financiară. Astfel, s-a semnat contractul de finanţare 
nerambursabilă din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 nr. 
81/01.03.2011, având ca obiect sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private 
şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti încheiat cu 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Pescuit – 
Autoritatea de Management pentru POP. Prin urmare, s-a acordat ajutor financiar 
nerambursabil în baza cererii de finanţare, pentru implementarea proiectului în 
valoare totală de 138.633,60 lei. 

 se află în diferite faze ale studiului de evaluare următoarele proiecte: 
 ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”, valoarea 

totală a proiectului este de 1.699.947 lei; 
 ”Punerea în valoare a Bazilicii Paleocreştine cu Cripta din comuna 

Niculiţel, prin reabilitarea acesteia şi crearea infrastructurii conexe”;  
 ”Sistemul de management integrat al deşeurilor, judeţul Tulcea”, 

proiect cu o valoare totală de 27.326.171 euro, finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial de Mediu (2007 – 2013), Axa prioritară 2: „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” 2.1 – 
„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor”. 

 
Un alt proiect important aflat în fază de pregătire este cel ce urmăreşte 

înfiinţarea unei Burse de Peşte la Tulcea. Proiectul se va derula în parteneriat cu 
Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură şi cu Consiliul Local Tulcea, fiind 
finanţat în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, Axa prioritară 3. 

Acest ultim proiect face parte dintr-un ansamblu unitar de măsuri ce vizează 
dezvoltarea economico-socială a zonei Delta Dunării. Astfel, prin H.G. nr. 



16 

 

986/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui program 
de dezvoltare economico-socială a zonei "Delta Dunării", s-a constituit Consiliul 
interministerial format din reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor 
Publice, precum şi din preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea şi Guvernatorul 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.  Prin Memorandumul aprobat 
de Primul Ministru al României şi avizat de toţi miniştrii implicaţi în activitatea 
Consiliului Interministerial, s-a decis elaborarea unei Strategii a Deltei Dunării 
pentru perioada 2011 - 2015, strategie ce trebuie abordată şi prin prisma Strategiei 
Dunării, document programatic adoptat la nivelul Uniunii Europene. 

În acelaşi ansamblu de acţiuni destinate dezvoltării Deltei Dunării, s-a înscris şi 
demersul vizând aprobarea O.U.G. nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri 
destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării, ale cărei reglementări 
au în vedere următoarele efecte: reconsiderarea statutului pescarului profesionist, care 
va primi acces direct la resursa piscicolă în raza administrativ-teritorială unde îşi are 
domiciliul; resursa piscicolă se va administra în comun de către Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu autorităţile locale; contravaloarea taxei de 
desfăşurare a activităţilor economice va constitui sursă la bugetele locale; 
reglementarea optimă privind pescuitul sportiv; creşterea calităţii vieţii pentru 
locuitorii din Delta Dunării. 

 
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. 

În principal, misiunile de audit derulate la entităţile auditate au avut în vedere 
următoarele activităţi : 

- activitatea de inventariere a patrimoniului şi de valorificare a rezultatelor 
acesteia; 

- activitatea financiar – contabilă ; 
- activitatea de achiziţii publice şi resurse umane; 
- activitatea de constituire, evidenţiere , urmărire şi încasarea  veniturilor; 
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- analiza utilizării fondurilor publice alocate de Consiliul Judeţean Tulcea pentru 
Centrul Militar Judeţean Tulcea şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
Tulcea. 

      În perioada de referinţă, la nivelul C.J.T., echipa de auditori a realizat un 
număr de 8 misiuni de audit.  Urmare a misiunilor de audit efectuate a fost formulat 
un număr de 36 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. Principalele 
riscuri identificabile şi ierarhizate conform analizei de risc au vizat domeniile 
auditabile pe parcursul anului. 

 
 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Prezentul Raport reprezintă o sinteză a preocupărilor mele, în calitate de 

preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, concretizate în întreaga activitate 
desfăşurată în perioada iunie 2010 – mai 2011, activitate ce a presupus asumarea 
răspunderii, coerenţă în actul decizional şi, nu în ultimul rând, deschiderea şi 
disponibilitatea pentru dialogul cu cetăţenii.  

Concluzionând, pot afirma că, principala preocupare, în cel de-al treilea an 
de mandat, a reprezentat-o atragerea fondurilor necesare pentru continuarea 
proiectelor din anii precedenţi, cât şi demararea unui număr important de proiecte 
cu impact major asupra calităţii vieţii locuitorilor judeţului Tulcea. Pe lângă 
activitatea proprie a C.J.T., acest lucru a fost posibil prin consilierea şi 
impulsionarea consiliilor locale, agenţilor economici şi a sectorului 
neguvernamental în vederea promovării a cât mai multor proiecte viabile, cu reale 
şanse de finanţare în cadrul tuturor programelor de finanţare guvernamentale şi 
europene. 

Consider că o cuantificare corectă a activităţii mele şi a dumneavoastră, 
implicit, nu poate fi realizată decât de cei pe care îi reprezentăm, motiv pentru care 
vă invit să-mi fiţi alături în toate demersurile pe care le voi întreprinde pentru 
dezvoltarea economico-socială a judeţului, prin identificarea celor mai bune soluţii 
de implementare a proiectelor de interes pentru tulceni. 

 
 

 
Victor TARHON, 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea 

 
 
 
 
  



CONSILIUL  JUDEŢEAN  TULCEA



Raportul preşedintelui
privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului 

Judeţean Tulcea în perioada 
iunie 2010 – mai 2011 



C.J.T. s-a întrunit în 17 şedinţe, astfel:
 12 şedinţe ordinare;
 5 şedinţe extraordinare.

Au fost adoptate 180 hotărâri de 
Consiliu, iar preşedintele a emis 611 
dispoziţii cu caracter normativ sau 
individual.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

În anul 2010:
 veniturile iniţiale aprobate 208.742.000 lei;
 veniturile definitive aprobate 209.457.170 lei;
 veniturile au fost realizate în procent de 100,34%.

Suplimentarea veniturilor are ca sursă principală
alocarea de fonduri pentru derularea unor investiţii de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Muncii şi 
Fondul European de Dezvoltare.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

C.J.T., în anul 2010, a derulat proiecte de investiţii 
multianuale a căror valoare cumulată este de 
265.117.000 lei.

Sursele de finanţare a proiectelor de investiţii sunt:
 21% din veniturile proprii ale C.J.T.;
 79% din fonduri alocate de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul
Mediului şi Pădurilor, Fondul European de 
Dezvoltare şi Ministerul Muncii.



I. Activitatea de buget şi financiar-contabilă:

În realizarea veniturilor proprii, o componentă 
importantă o reprezintă veniturile din concesiuni, pe 
tot anul 2010, faţă de prevederile iniţiale în valoare de 
5.000.000 lei au fost realizate în sumă de 4.908.740 lei,  
iar în primele 5 luni ale anului 2011, au fost realizate 
în procent de 91,26%

Actualmente, la veniturile din concesiuni se 
înregistrează o creştere faţă de perioadele anterioare, 
respectiv cu 68% mai mult pe primele cinci luni ale 
anului 2011 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.



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 62 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:

În baza H.C.J. nr.90/2009, au fost analizate şi 
renegociate un număr de 62 contracte de concesiune 
fiind organizate licitaţii şi negocieri directe pentru 
concesionarea în integralitate a terenurilor agricole şi 
piscicole, încheindu-se un număr de 7 contracte de 
concesiune pentru suprafaţa de 5.179 ha teren piscicol.

În privinţa terenurilor agricole din Delta Dunării, 
ocupate de 5 amenajări agricole  din care 32.158 teren 
arabil, acestea sunt concesionate în totalitate, fiind 
cultivate în proporţie de 83%. 



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
Tulcea:

În 14 amenajări piscicole, au fost realizate lucrări de investiţii 
pentru aducerea amenajărilor la parametrii funcţionali pentru 
practicarea acvaculturii de tip semiintensiv, iar piscicultura de 
tip intensiv se realizează numai în staţiile de incubaţie şi 
creşterea puietului (Sarinasuf, Murighiol, Babadag).

Se află în desfăşurare aplicarea unor proiecte de reabilitare, 
cu finanţare din programul european pentru pescuit şi 
acvacultură în amenajările piscicole Periteasca, Perișor, 
Dunăvăț II, Dunăvăț I, Litcov şi Popina.



II. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
Tulcea:

Alte activităţi de gestionare a domeniului public şi privat al 
judeţului Tulcea:
pentru terenurile şi construcţiile din domeniul public şi 
privat al judeţului au fost întreprinse procedurile de 
intabulare la registrul de carte funciară a celor 24 imobile 
aflate în patrimoniul judeţului Tulcea şi în administrarea 
directă a C.J.T.;
au fost date în administrare 2 imobile, fiind preluat în 
proprietatea publică a judeţului un imobil;
a fost încetat dreptul de administrare asupra unui imobil şi 
a fost dat în folosinţă gratuită un altul.

Pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice 
de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării au fost emise 38 de autorizaţii noi şi au fost reînnoite 
un număr de 68 de autorizaţii existente.



III. Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism:

S-a urmărit avizarea şi autorizarea lucrărilor de 
construcţii pe teritoriul judeţului Tulcea : 

• emiterea a 185 certificate de urbanism, 
52 autorizaţii de construcţie şi a 282 de avize, prin 
eliberarea documentaţiilor a  fost încasată suma 
de 1.149.879  lei; 

• 3 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 îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate”;

 coordonarea executării lucrărilor de cadastru 
imobiliar edilitar şi de constituire a băncii de date 
urbane, conform prevederilor Legii nr.7/1996 şi 
H.G.R. nr. 521/1997;

 monitorizarea tehnică şi financiară a reactualizării 
documentaţiilor PUG.



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Continuarea lucrărilor şi iniţierea 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”:
 17 de proiecte aflate în diferite stadii;
 valoare totală  90.317.970 lei, din care în perioada 
iunie 2010 - iunie 2011 s-au realizat lucrări în valoare de 
21.915.000  lei.



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Continuarea lucrărilor şi iniţierea proiectelor noi pe 
”Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobat prin OG nr. 7/2006” :

 30 de proiecte aflate în diferite stadii;

 valoare totală  49.202.670 lei, din care în perioada 
iunie 2010 - iunie 2011 s-au realizat lucrări în valoare de 
16.537.000  lei.



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Pe ”Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin
OG nr. 7/2006” :

 10 investiţii sunt finalizate;
 17 investiţii se află în diferite stadii de execuţie;
 3 investiţii sunt în faza de proiectare.



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”:

 finanţat, conform H.G. 920/2007, prin Ministerul 
Mediului şi Pădurilor;
 valoare totală   15.625.000 lei ;
 s-au realizat lucrări în valoare de  14.380.712 lei;
 87% procent de realizare a proiectului .



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Proiecte finanţate  şi demarate prin Ministerul Turismului 
şi Dezvoltării Regionale în valoarea totală de 39.323.580 
lei  pentru următoarele investiţii:

 „Miniport în localitatea Sfântu Gheorghe” ;
 „Amenajare plajă Sulina” ;
 valoarea totală a lucrărilor executate este de 
35.707.226 lei. 



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Continuarea lucrărilor şi iniţierea proiectelor noi pe 
”Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI) - conform OUG 105/2010, aprobat prin Legea 
nr.15/2011” :
 19 de proiecte aflate în diferite stadii cu o valoare 
totală  de 268.707.000 lei, din care:
 174.948.400 lei pentru drumuri judeţene (10 proiecte);
93.578.974 lei pentru străzi şi drumuri comunale 
(9 proiecte).



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Investiţii din fonduri proprii ale C.J.T.:
 lucrări de întreţinere a drumurilor cu o valoare totală 
de 6.752.000 lei;
 ”Reabilitare DJ222, Enisala – Jurilovca”;
 ”Modernizare drum de acces din intravilanul oraşului 
Sulina, la obiectivul de investiţii Amenajare plajă 
Sulina”;
 iniţierea unui număr de 3 proiecte noi cu o valoare 
totală de 6.398.000 lei, astfel: 

- Pietruire drum DJ229R, Slava Rusă – Mânăstirea 
Uspenia;

- Drum de acces staţie de transfer deşeuri Chilia 
Veche;

- Drum de acces staţie de transfer deşeuri Sfântu 
Gheorghe.



IV. Realizarea programului de investiţii în infrastructura 
edilitară şi turistică a judeţului:

Alte investiţii:
  lucrări de consolidare şi modernizare a sediului 
Consiliului Judeţean Tulcea, proiect realizat cu finanţare 
de la Banca Mondială, Guvernul României şi fonduri 
proprii ;
 „Consolidare, extindere şi modernizare corp de 
legătură  sediu Consiliul Judeţean Tulcea”, proiect 
finanţat din fondurile proprii ale C.J.T.;
”Reparaţie curentă clădire str. Alunişului nr. 15” şi 
darea în folosinţă Centrului de Transfuzii Sanguine Tulcea;
Expertiza tehnică a imobilelor situate în Tulcea, str. 
Frumoasei nr. 6 şi pe str. Gavrilov Corneliu nr. 152.



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 
şi a celui privind acordarea de făină şi zahăr finanţat de 
Uniunea Europeană; 
asigurarea derulării programului privind acordarea de făină şi 
zahăr finanţat de Uniunea Europeană; 
iniţierea a 20 proiecte de Hotărâri de Guvern înaintate 
Executivului spre aprobare;
consultanţă şi îndrumare în domeniile juridic, financiar-
contabil şi pentru întocmirea proiectelor cu finanţare 
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 înfiinţarea 
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; 
 intensificarea acţiunilor de promovare a artei teatrale, dar 
şi a folclorului cu şi pentru tineri/copii.



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 111 de cazuri; 
→ oferirea serviciilor de protecţie de tip familial (plasament 
la rude, la familii/persoane, la asistent maternal profesionist 
şi instituirea tutelei) pentru 453 de copii şi a serviciilor de 
protecţie de tip rezidenţial pentru încă 330 copii;
→ acordarea tuturor serviciilor în centrele rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte pentru un număr total de 645 
persoane; 
→ acordarea drepturilor şi facilităţilor legale pentru 
persoanele cu handicap, drepturi cifrate la suma de 
35.176.700 lei. 



VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare 
regională:

1). Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare 
regională au fost orientate pe următoarele coordonate: 
 promovarea imaginii judeţului Tulcea în spaţiul european, 
în parteneriat cu alte instituţii publice, organizaţii şi mediul de 
afaceri;
 Creşterea informării asupra potenţialului economic, turistic, 
cultural al judeţul Tulcea, în mediile de informare 
internaţionale şi în cadrul formatorilor de opinie externi;
 participarea la întâlniri internaţionale în cadrul cărora au 
fost dezbătute probleme importante vizând dezvoltarea 
unitară a regiunilor membre ale diferitelor organisme, printre 
acestea: întâlnirile de  la Cahul, la Adunarea Generală a 
Ansamblului Regiunilor Europene, la prima întâlnirea 
Colegiului Executiv al C.R.P.M., la întâlnirile Biroului Politic al 
C.R.P.M., la seminarul POC Bazinul Mării Negre.



VI. Relaţiile de cooperare internaţională şi dezvoltare 
regională:

2). 11 proiecte cu finanţare externă destinate dezvoltării regionale, 
din care următoarele proiecte au primit finanţare şi sunt în 
derulare:

• „Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistică 
Murighiol – Uzlina – Dunavăţ – Lacul Razim”, 75.880.405 lei;

• „Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din 
Municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale”, 
47.501.615 lei;

• ”Valorificarea turistica a mănăstirilor tulcene prin îmbunătățirea 
infrastructurii de acces și de mediu”, 75.880.405 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;

• ”Sistemul de management integrat al deşeurilor, judeţul Tulcea”, 
27.326.171 euro.



VII. Activitatea de control :

Obiectivele misiunilor de audit public intern desfăşurate
în anul 2011 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 perioada iunie 2010 – mai 2011, s-au derulat 8 misiuni
de audit în urma cărora s-au formulat 36 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.

Principalele riscuri identificabile și ierarhizate conform 
analizei de risc au vizat domeniile auditabile pe 
parcursul anului.
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