
 
 
  

          
 
 

            Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 127 
 

        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 1 februarie 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 17 decembrie 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  
S.C. Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  
S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2016. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016 şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  
S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2016. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 
Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
municipiului Tulcea pe anul 2016. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al 
Municipiului Tulcea pe anul 2016. 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru 
acoperirea deficitului Secţiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea 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. 

13. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare a  
S.C. Aquaserv S.A Tulcea. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea preţurilor locale pentru 
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze 
naturale şi de CLU în municipiul Tulcea de către S.C. Energoterm  S.A. Tulcea. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activității de salubrizare și întreținere 
spații verzi de pe raza municipiului Tulcea. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul la rampa 
ecologică a deşeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere şi voluminoase de la populaţie. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, 
depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate 
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activităţii de salubrizare stradală de pe 
raza municipiului Tulcea. 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor privind curăţarea şi transportul zăpezii 
de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheţ. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activității de gestionare și supraveghere 
a animalelor fără stăpân de pe raza municipiului Tulcea. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închiriere europubele de 240 l și 
eurocontainere de 1,1 mc. 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes 
local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 
Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în 
Municipiul Tulcea. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, 
modificat şi completat prin H.C.L. nr.89/2011. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L 
nr.143/2014, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea 
activităţilor care se încadrează în grupa 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN –Rev.2, în municipiul Tulcea. 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca 
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC 
TRADIŢIONAL” - cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit  2007-2013. 

27. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a 
terenului în suprafaţă de 1853 mp, situat în Tulcea, strada Ing. Dumitru Ivanov FN. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE 
LOCUINŢE D+P+5E ”, str. Griviţei nr.70 A şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 



29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 
SPAŢIU COMERCIAL P+1”, str. Radu Negru nr. 51 şi a Regulamentului local de urbanism 
aferent. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, ”CONSTRUIRE 
ANSAMBLU REZIDENŢIAL - BLOCURI DE LOCUINŢE P+4+M”, intravilan Tulcea str. 
Sculptor Ion Jalea nr.1 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

31. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii « Aleea Paltinilor », accesului rutier şi 
pietonal de utilitate publică din Zona Rezidenţială T67 , P 2035, introdus în intravilan prin 
Planul Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 143/2015 şi includerea în Nomenclatorul de 
străzi al municipiului Tulcea. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale 
servicilor sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a 
Cimitirelor municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând domeniului public al 
municipiului, situate in Tulcea, strada Eternitatii nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A, a 
tarifelor şi taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în incinta cimitirelor. 

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea componenţei comisiei de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Tulcea în vederea 
acordării subvenţiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 34/1998, stabilită prin 
anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012. 

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

36. Informare cu privire la activităţile desfăşurate de Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2015. 

37. Informare privind activitatea S.C. Energoterm S.A. în anul 2015. 
 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 25 ianuarie 2016 
 
 

                                                                                          PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  
   PENTRU LEGALITATE 
        SECRETAR, 
      Jr. Iusuf Leventh 


