
HOTĂRÂREA NR.218  
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR 

O.G. NR. 20/1994 REFERITOARE LA MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL 
CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 91/26.04.2007 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de  29 

septembrie 2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiei pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 20/1994 referitoare la măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, aprobată prin H.C.L. NR. 91/26.04.2007, proiect din iniţiativa primarului;  

Luând în discuţie raportul nr.23160/22.09.2011 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 91/26.04.2007 privind numirea unei comisii 
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 20/1994 referitoare la măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente; 
- H.G. nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată. 

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(1), şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se modifică şi se completează componenţa Comisiei pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 
20/1994 referitoare la măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobată prin 
H.C.L. nr. 91/26.04.2007, după cum urmează: 

1. ref. Giuvelic Carmen 
2. ing. Cheşcă Rodica 
3. arh. Andreev Prascovia 
4. ec. Moise Mărioara 
5. jr. Briţcan Marius 
ART. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

91/26.04.2007 privind numirea unei comisii pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 20/1994 referitoare la 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 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 21 voturi ale consilierilor. 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
                 Jr.BRUDIU Maria                                                         GHERASIM Maria 
 
 
 
 
 
 
 


