
 
  

          
 
 

            Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 2329 
 

        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 20 decembrie 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 24 noiembrie 2016. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 28 noiembrie 2016. 

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 rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile al Municipiului Tulcea pe  anul 2016. 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2017. 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe 

clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Tulcea. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plata 

obligaţiilor restante datorate bugetului local al Municipiului Tulcea. 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local al Municipiului 
Tulcea. 

11. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, 
persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale 
radiate din evidenţa fiscală. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul 
Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea 
în anul 2017. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de 
întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de  
S.C. Agropiete S.A., începând cu 01.01.2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
“ÎMPREJMUIRE CU GARD OBIECTIV TURISTIC SAT  PESCĂRESC 
TRADIŢIONAL” ZONA ZAGHEN –LOT 1 DIN DJ 222C şi a indicatorilor  
tehnico-economici. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
“CONSOLIDARE RAVENĂ STR TIMPURI NOI, ETAPA A II-A, MUNICIPIUL 
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REŢEA  
CANALIZARE PLUVIALĂ STR. ALEXANDRU CEL BUN,  MUNICIPIUL 
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, 
conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 
2017. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a serviciului social Asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte 
cu dizabilități. 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului Local de susţinere şi 
promovare a egalităţii de gen şi de şanse. 

20. Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 336/29.11.2006 privind aprobarea constituirii Bordului 
Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale care 
privesc copiii. 

21. Proiect  de hotărâre pentru modificarea şi completarea componenţei comisiei de 
evaluare şi selecţionare  a asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica, 
care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala 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, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 32/01.02.2016. 



22. Proiect de hotărâre privind aprobarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 
MUNICIPIULUI TULCEA”, 2016-2030. 

23. 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. 

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Intrarea Vest» tronsonului de 
drum/intrare care se intersectează la sud cu strada Alunişului şi la nord cu Aleea 
Metalurgiştilor şi includerea în Nomenclatorul de stăzi al municipiului Tulcea. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorul de străzi al Municipiului 
Tulcea. 

26. Petiţia doamnei Breţcan Elena înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea sub nr. 75/05.12.2016. 

27. Petiţia Asociaţiei de Protecţia Consumatorilor şi Mediului “Cactus” Tulcea 
înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 74/23.11.2016.  

 
 

 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 14 decembrie 2016 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


