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DISPOZIŢIA NR. 2073 
 

        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 24 noiembrie 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 27 octombrie 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Herea Gabriel-Costel din partea Partidului Naţional Liberal. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Ciureanu Constantin din partea Partidului Naţional Liberal. 

- Depunerea jurământului. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2016-2017. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 23/28.07.2016 
privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul aprobat spre vânzare către SC 
Tomi Auto Best SRL în baza HCL nr.139/24.09.2015, modificată şi completată prin 
HCL nr.107/26.05.2016. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 93/27.10.2016 
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. 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaţiile 
proprietate privată a municipiului Tulcea  aprobate spre vânzare în baza H.C.L. 
nr.38/28.08.2008 pentru aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului 
Tulcea, cu destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv cota 
indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile prevăzute de Ordonanţa 
de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau 
a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 
SILOZURI METALICE PENTRU DEPOZITARE CEREALE”, Şoseaua Tulcea 
Agighiol  km 8, T258 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI”, Şoseaua Tulcea Agighiol km 8, T258, 
P4321 şi a Regulamentului local de urbanism aferent. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Aleea Serelor» tronsonului de 
drum situat între Strada Prislav la sud şi zona de protecţie a digului la nord şi includerea 
în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. 

 
 

 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 18 noiembrie 2016 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


