
 
 
  

          
 
 

            Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 456  
 

        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 30 martie 2016, ora 10:15, 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 25 februarie 2016. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 2 martie 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe 
trimestrul IV – 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 

activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016. 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea convenției privind plata comisioanelor 

aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții 
„Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul 
Tulcea”. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al 
Municipiului Tulcea pe anul 2016, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini 
Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 
administrează unități de asistență socială. 



8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al 
Municipiului Tulcea pe anul 2016, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. 
Nicolae” Tulcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează 
și administrează unități de asistență socială. 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna 
Beidaud prin Consiliul Local al Comunei Beidaud în vederea realizării Festivalului 
Internaţional al Păstoritului, ediţia a XIV-a. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 19/2016 
privind aprobarea tarifelor activității de gestionare și supraveghere a animalelor fără 
stăpân de pe raza municipiului Tulcea. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru lucrările efectuate cu 
persoane beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, în municipiul Tulcea. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului activității de întreţinere fântâni 
arteziene de pe raza municipiului Tulcea. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul 
acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar  
2015-2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/17.12.2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a trei salariaţi din cadrul 
Ansamblului Artistic “Baladele Deltei” în localitatea Ϧorlu – Turcia, în perioada 22 – 30 
aprilie 2016, pentru a participa la Festivalul Internaţional “Ϧorlu Municipality 
Cildren's”. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 
2016. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului 
de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor 
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 
30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Unității Mobile de Recuperare 
în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a  Statului de 
funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate 
ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR 
VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA”. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate 
ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii ,, EXTINDERE SISTEM DE APĂ 
POTABILĂ ÎN ZONA FLAG, ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, 
MUNICIPIUL TULCEA”. 



20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 2635mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţe proprietate 
privată cu credit ipotecar,  situat în Tulcea, strada Spitalului nr.46A, cu număr cadastral 
30283, înscris în cartea funciară 30283 UAT Tulcea. 

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe a terenului situat în Tulcea, strada 1848 nr.14A, în suprafaţă de 6677mp 
- lotul 2, lotul 3 şi lotul 5, respectiv de 4466mp - lotul 1, în vederea realizării de locuinţe 
pentru tineri. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Tulcea a Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” şi 
preluarea acesteia în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 40/2011 privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţa de 
4.434,50 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – 
Casa Albastră Tulcea, pentru realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de 
oportunitate, Caietului de sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ 
“Concesionare teren pentru amplasare terenuri de sport, nocturnă, fotbal, tenis, volei, 
parcuri de joacă pentru copii” şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea listei terenurilor transmise în 
administrarea S.C. AGROPIEŢE S.A. Tulcea aprobată prin Anexa nr. 7 a H.C.L.  
nr. 59/30.03.2006 privind constituirea S.C. AGROPIEŢE S.A. prin reorganizarea 
Direcţiei Administraţiei Pieţelor Tulcea. 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul 
municipiului Tulcea şi a Caietului de sarcini. 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului  
nr. 23515/24.08.2006 privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de 
iluminat public din Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 328/24.11.2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Stadionului Delta, situat în Tulcea, strada Tineretului nr. 2 şi a tarifelor de 
închiriere a bunurilor din patrimoniul acestuia. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenurilor din domeniul public 
al municipiului Tulcea date în administrarea S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi a 
tarifelor de închiriere a acestor terenuri. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea 
şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare şi de gestionare a 
deşeurilor în municipiul Tulcea. 

30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea 
în anul 2015. 

31. Informare privind intenţia municipiului Tulcea de a se înfrăţi cu municipiul 
Chişinău. 

32. Petiţia Asociaţiei „Ivan Patzaichin – Mila 23” înregistrată la Primăria 
Municipiului Tulcea sub nr. 7482/11.03.2016.  



33. Petiţia Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 11/10.03.2016. 

34. Petiţiile Asociaţiei de Protecţia Consumatorilor şi Mediului “Cactus” Tulcea 
înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 4/22.02.2016,  
nr. 5/22.02.2016 şi nr. 6/25.02.2016 şi la Primăria Municipiului Tulcea sub  
nr. 5511/22.02.2016 şi nr. 5512/22.02.2016.    

 
 
 
 

 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 24 martie 2016 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


