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     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 1942 
 

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

 
            Primarul 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 27 octombrie 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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 29 septembrie 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016. 
4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Județul Tulcea și cu 

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați în vederea 
realizării în comun a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Dezvoltarea Portului 
Tulcea”. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar  în valoare de 20.000 
lei Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Tulcea. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă. 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 75/15.04.2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic 
„SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”, situat în Tulcea, şoseaua Tulcea – Murighiol, 
km 1 şi a tarifelor ce vor fi utilizate la acest obiectiv. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 106/26.05.2016 privind 
inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de  
3398 mp, situat în Tulcea, strada Cascadei FN. 



9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 109/26.05.2016 privind 
inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 4,20mp, 
situat în Tulcea, str.1848 nr.5, bl.4, sc.D, ap.2, concesionarea acestuia prin încredinţare 
directă pentru extindere sediu firmă cu acces din exterior şi aprobarea P.U.Z. 
“Amenajare sediu firmă cu extindere şi acces din exterior” cu Regulamentul local de 
urbanism aferent. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare pentru terenurile 
aprobate spre vânzare în baza H.C.L. nr.114/24.04.2008. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele 
construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 
aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014. 

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a terenurilor 
în suprafaţă de 881 mp fiecare, aferente drumurilor de exploatare DE 647 şi DE 649, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în extravilanul municipiului 
Tulcea, T43. 

13. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a 
terenului în suprafaţă de 27,00mp, situat în Tulcea, str. Isaccei nr.13, bl.I5, sc.B, ap.2, 
concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru extindere spaţiu comercial cu 
acces din exterior şi aprobarea  PUZ “Amenajare spaţiu comercial cu extindere şi acces 
din exterior” cu Regulamentul local de urbanism aferent. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal                                                                                   
”TRANSFORMARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ”,            
str. Toamnei nr.7 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de 
prevenire si combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în 
perioada noiembrie 2016 - martie 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru anul 
2017. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării 
Generale a Acţionarilor pentru S.C. Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin H.C.L. nr. 
203/26.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării 
Generale a Acţionarilor pentru S.C. Agropieţe S.A. Tulcea, aprobată prin H.C.L. nr. 
193/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege în timpul procedurii de faliment pentru 
debitorul Asociaţia Sportivă Fotbal Club „Delta” Tulcea. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de valabilitate a documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

21. Petiţia Organizaţiei de Pensionari „Sfatul Bătrânilor”, înregistrată la Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea sub nr. 45/09.08.2016.    



22. Petiţia S.C. Mike S.R.L., reprezentată de doamna Munteanu Paulina, având 
funcţia de administrator, înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea sub  
nr. 28218/12.10.2016.    

23. Petiţia doamnelor/domnilor Gheorghe Mădălina, Pitna Angelin, Nani Vasile şi 
Dumitrache Stelian Ionuţ înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea sub  
nr. 28139/12.10.2016.    
 

 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 21 octombrie 2016 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


