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     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 295 
 

        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 25 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 1 februarie 2016. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor și 
de soluționare a situațiilor identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului 
educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită a creanţelor 
bugetare individualizate în titluri executorii, emise anterior datei de 30.09.2011, în baza 
unor hotărâri judecătoreşti definitive. 

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 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 Vlad Ţepeş nr.5A, cu număr cadastral 
40054, înscris în cartea funciară 40054 UAT Tulcea. 

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului, aparţinand domeniului 
privat al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor în 
temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, strada Păcii nr.88, cu număr cadastral 40590, 
înscris în cartea funciară 40590 UAT Tulcea. 



6. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 14 mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.66, bl.176, 
sc.B, ap.2. 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie 
Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Bravilor FN, 
pentru amplasare cutie stradală. 

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel  Distribuţie 
Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Isaccei nr.102, 
pentru amplasare stâlp. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 258/31.08.2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în 
suprafaţă de 1.600 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinat amenajarii 
unei pieţe agroalimentare, strada Viitorului, în spatele blocului B1-B2, şi aprobarea: 
PUD-“AMENAJARE PIAŢĂ”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini şi a 
Instrucţiunilor de participare la licitaţie. 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii « Aleea Arţarilor»  tronsonului 
de drum care se intersecteaza la est cu Strada Arţarilor şi la vest cu proprietăţi private  şi 
includerea în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Aleea Piaţa Veche»  
tronsonului de drum situat între blocul I6 având numărul poştal 23 şi blocul I 5 A având 
numărul poştal 15 şi includerea în Nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. 

12. Act de constatare cu ocazia preluării funcţiei de consilier în cadrul 
Compartimentului Consilieri ai Primarului. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 
Municipiului Tulcea. 

 
 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 19 februarie 2016 
 
 

                                                                                          PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


