
  

 

HOTĂRÂREA NR.308 
PRIVIND  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 2 PENTRU ORGANIZARE ŞI 

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE , PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, 
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ  

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 29.11.2007; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 

organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 

Luând în discuţie  raportul nr.43743/16.11.2007 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
        Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
        Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind încetarea mandatului de consilier al domnului Jipa 

Cezar; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind constatarea validării mandatului de consilier al 

doamnei Ali Ioana; 
-  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 46/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
        În temeiul art. 45 alin.(1), şi (6) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată 
               
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

        ART. 1 Se modifică şi se completează componenţa Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, prin cooptarea ca membru în cadrul acestei 
comisii a doamnei ALI IOANA, ca urmare încetării de drept a mandatului de consilier al 
domnului Jipa Cezar prin demisie.        
         ART. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 8/24.06.2004 privind organizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea se modifică şi se completează în mod corespunzător. 
         ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                Hotărârea a fost adoptată cu  20 voturi ale consilierilor. 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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