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           Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA NR.1771 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, 
JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 

 
            Dr.Ing.Hogea Constantin, Primar al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în 
baza dispoziţiilor art. 39, alin. 1 şi 3, art. 42 alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea 
nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
DISPUN: 

 
      ART.1 - Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în 
şedinţă ordinară pentru data de 29 septembrie 2016, ora 10:00, ce va avea loc în sala 
de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu 
următoarea ordine de zi: 
 

ORDINEA DE ZI 
 
 

1.  Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 28 iulie 2016. 
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 23 august 2016. 
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 14 septembrie 2016. 
5. Informare privind pregătirea şi funcţionarea sistemului centralizat pentru 

furnizarea energiei termice în sezonul rece 2016-2017 de către S.C. ENERGOTERM 
S.A. Tulcea. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local 

pe trimestrele I şi II – 2016. 
8. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, 

persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor 
comerciale radiate din evidenţa fiscală. 
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9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi de 
personal ale Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.3 din H.C.L. 
nr.60/30.04.2015 privind participarea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local 
Tulcea, ca membru asociat în Asociaţia pentru  Dezvoltare Intercomunitară 
Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării. 

12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L 
nr.185/23.12.2014 pentru înlocuirea anexei nr.1.1 la H.C.L.nr.112/25.09.2008 
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local în municipiul Tulcea. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local Tulcea nr.65/2008 privind serviciile de transport public local în municipiul 
Tulcea. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului în 
domeniul public al municipiului a imobilului situat în Tulcea, str.Nicolae Bălcescu 
nr.16C şi schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu. 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.050 
mp, situat în Tulcea, str.Uzinei nr.2 şi transmiterea fără plată a acestuia în 
proprietatea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina”. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.8 din H.C.L. 
nr.102/2004 privind vânzarea către chiriaşi a imobilelor cu destinaţia de locuinţă, 
aflate în domeniul privat al municipiului Tulcea, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

17. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către 
actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă. 

18. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către 
actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul 
Tulcea, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie 
decât cea de locuinţă. 

19. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către  
Nichiforov Mariana a terenului în suprafaţă de 288 mp, aparţinând domeniului privat 
al municipiului, situat în Tulcea, str.Azaleei, nr.28. 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţei de teren a imobilului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la 
vânzare chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, str.9 Mai nr.7, de 
la 140,18 mp la 150 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară. 

21. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă totală de 13.881 mp, aferent digului învecinat cu 
faleza municipiului Tulcea. 
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22.  Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă  de 3.859 mp, aferent aleii de acces situată în Tulcea, 
Zona Est, „Vechile Solarii”. 

23. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.192 mp, aferent parcării publice situată în 
Tulcea, strada Spitalului nr.2 

24. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenurilor în suprafaţă de 881 mp,  fiecare, aferente drumurilor de 
exploatare DE 647 şi DE 649, situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43. 

25. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 476 mp, aferent sediului Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România, Filiala Tulcea, situat în Tulcea, Aleea Crucii Roşii, nr.1. 

26. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 259 mp, aferent parcării publice situată în Tulcea, 
peste drum de Orăşelul copiilor, strada Isaccei FN.   

27. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 95 mp, aferent aleii comune de acces situată în 
municipiul Tulcea, strada Eroilor în dreptul numărului 47. 

28. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Tulcea, str.Eternităţii nr.31 şi 
aprobarea alipirii acestuia cu terenul în suprafaţă de 300 mp, CF 34922, situat în 
Tulcea, str.Eternităţii nr.31. 

29. Proiect de hotărâre pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind concesionarea sau închirierea 
bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Tulcea. 

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1 din HCL 
nr.45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi componenţei comisiei sociale 
de repartizare a locuinţelor construite pentru tineri şi alte categorii sociale. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
“MANSARDARE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ, EXTINDERE ŞI ÎMPREJMUIRE 
STRADALA”, str. Sabinelor nr. 98, intravilan Tulcea. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”CONSTRUIRE  LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE” Str.Avram Iancu, nr.49,  
intravilan Tulcea. 

33. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale 
pentru copiii înscrişi în programul Centrului de zi “Aproape de tine” Asociaţia Mâini 
Intinse. 

34. Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială privind activitatea 
asistenţilor personali în semestrul I al anului 2016. 

35. Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială privind activităţile de 
asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul I 2016. 

36. Petiţia Asociaţiei de Protecţia Consumatorilor şi Mediului “Cactus” Tulcea 
înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 46/10.08.2016.    
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37. Petiţia Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, Filiala Tulcea, 
înregistrată  la UAT Tulcea sub nr.21408/02.08.2016. 
 

 
                               Dispoziţia a fost emisă astăzi 23 septembrie 2016 
 
 

                                                                                           PRIMAR,                                                   
                                                                            Dr.Ing.Hogea Constantin  
                VIZAT  
   PENTRU LEGALITATE 
     SECRETAR, 
   Jr. Brudiu Maria 
 
 


