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     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 752  
 

        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 27 aprilie 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 extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 30 martie 2016. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 30 martie 2016. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 15 aprilie 2016. 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Consorţiul pentru Promovarea Municipiului şi Judeţului Tulcea în vederea realizării 
proiectului ”ART-CREATOR – Tulcea în Cartea Recordurilor”. 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea realizării proiectelor ”Festivalul de teatru 
TRAGOS, ediţia a XIV-a” şi „Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în lume”. 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în vederea realizării proiectelor “Concursul 
Internaţional de Interpretare Instrumentală George Georgescu, ediţia a XXIV-a”, 
„Concursul Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XX-a” şi „Concursul Naţional 
Alexandru Ciucurencu, ediţia a XXVI-a”. 



7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectelor „Dezvoltarea 
boxului feminin tulcean 2016”, „Formarea şi dezvoltarea luptelor la nivel de juniori 
2016“, „Pregătire centralizată în vederea participării la campionatul naţional de viteză 
juniori 2016” şi „Dezvoltarea atletismului tulcean - 2016”. 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 
Clubul Sportiv Şcolar Tulcea în vederea realizării proiectelor „Susţinerea activităţii de 
performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin practicarea jocului sportiv - Volei” şi 
„Performanţă în handbal”. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă. 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă. 
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 darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel  
Distribuţie Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 2 mp, situat în Tulcea, strada 
Barajului nr.50, pentru amplasarea a doi stâlpi. 

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 209 mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi 
bloc de locuinţe situat în Tulcea, strada Viitorului nr.87, cu număr cadastral 37457, 
înscris în cartea funciară 37457 UAT Tulcea. 

14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 12,40 mp, situat în Tulcea, strada Gavrilov Corneliu 
nr.310, bl.D9, sc.B, ap.3. 

15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 230 mp, situat în Tulcea, strada Orizontului nr.94, 
fostă str. Orizontului nr.2C. 

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 73,44 mp situat în Tulcea, strada Viticulturii nr.2, în 
faţa restaurantului Rustic şi atribuirea acestuia prin închiriere pentru destinaţia de 
parcare auto. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/2000 
privind concesionarea suprafeţei de 6 mp şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
“Amenajare cabinet medical psihologie” strada Isaccei nr.31, bl. I8, sc.B, ap.1, Tulcea. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind pescuitul recreativ 
în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei. 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea 
temporară a domeniului public sau privat al municipiului Tulcea în vederea amplasării 
de terase sezoniere. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului social ”Unitatea Mobilă de Recuperare”. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune  
nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional. 



22. Petiţia Asociaţiei de Protecţia Consumatorilor şi Mediului “Cactus” Tulcea 
înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 16/29.03.2016.    

23. Petiţia domnului Bibo Victor-Adrian înregistrată la Primăria Municipiului 
Tulcea, Cabinet Primar sub nr. CP 1242/04.04.2016.    

 
 

 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 21 aprilie 2016 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


