
 
  

          
 
 

            Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 974 
 

        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 26 mai 2016, ora 15:15, 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 27 aprilie 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 

Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, în vederea realizării 
proiectului „Festivalul de CARTE Danubius – ed. a IV-a”. 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării 
proiectului “Parcul arheologic Aegyssus II”. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2, alineatul (1), litera l) a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind 
unificarea şi actualizarea hotărârilor în domeniul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organizării şi funcţionării 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru 
activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru 
anul şcolar 2016 – 2017, aprobate prin articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 11/01.02.2016. 



8. 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. 

9. Proiect de hotărâre pentru rectificarea suprafeţei şi aprobarea dezmembrării 
terenului aferent imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea cu 
destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în 
Tulcea, strada Mahmudiei nr.65, în vederea înregistrării în cartea funciară. 

10. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 3398 mp, situat în Tulcea, strada Cascadei FN. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.139/24.09.2015 
privind acordul de principiu pentru vânzarea directă către SC Tomi Auto Best SRL, a 
terenului în suprafaţă totală de 209,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, 
situat în Tulcea, strada Viitorului nr.87. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 
suprafaţă totală de 294,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 
situat în Tulcea, strada Viitorului nr. 87, aprobat spre vânzare către SC Tomi Auto Best 
SRL în baza HCL nr.139/24.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a 
terenului în suprafaţă de 20,20 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.5, bl. 4, sc. E, ap. 
6, concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru extindere spaţiu comercial cu 
acces din exterior şi aprobarea  P.U.D. “Amenajare şi extindere spaţiu comercial cu 
acces din exterior”. 

15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a 
terenului în suprafaţă de 4,20 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 5, bl. 4, sc. D, ap. 
2, concesionarea acestuia prin incredinţare 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. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE 
DESTINAŢIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET STOMATOLOGIC PARŢIAL ŞI 
ACCES DIRECT DIN EXTERIOR PRIN BALCON EXISTENT”, str. Slt. Gavrilov 
Corneliu  nr. 322, bl. 9, sc. A, parter şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJE ÎN LOCUINŢĂ ŞI EXTINDERE”, 
str.Mihai Viteazu  nr.16, intravilan Tulcea. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea a  Raportului de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia „Plan 
de Mobilitate Urbană Durabilă, Municipiul  Tulcea” nr. 13917 din 11 mai 2016. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii « Aleea Mărului»  tronsonului 
de drum care se intersectează la est cu strada Livezilor şi la vest cu domeniul privat al 
municipiului şi includerea în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. 



20. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii « Aleea Gemma» tronsonului de 
drum care se intersectează la sud cu strada Isaccei şi la nod cu proprietăţi private şi 
includerea în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a municipiului Tulcea. 
 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 20 mai 2016 
 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


