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     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 63 
 

        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 26 ianuarie 2017, 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă.  
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 20 decembrie 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Grecu Răzvan din partea Partidului Mişcarea Populară. 
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Geambazu Daniel-Nicu din partea Partidului Mişcarea Populară. 
- Depunerea jurământului. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement. 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind acordarea unor subvenţii 
de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Tulcea, conform 
prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi particular şi a unităţilor pentru activităţi 
extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 
2017 – 2018. 



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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru lucrările efectuate cu 
persoane beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, în municipiul Tulcea. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului activității de întreţinere fântâni 
arteziene de pe raza municipiului Tulcea. 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activității de salubrizare și 
întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de S.C. Servicii Publice S.A. 
Tulcea. 

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

15. 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. 

16. 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. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA 
MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor  
tehnico-economici. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate 
ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “EXTINDERE CANALIZARE ŞI 
REABILITARE REŢELE APA STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI 
INCLUSIV ALEILE ŞI INTRĂRILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE 
IMOBILE SITUATE ÎN PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI 
DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL), MUNICIPIUL TULCEA”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două 
locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului 
Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014. 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea 
în domeniul public al judeţului Tulcea a străzilor Viticulturii, Orizontului şi Bacului, 
pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, în vederea 
derulării unor obiective de investiţii. 



22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE ”, str. Isaccei nr.53-53 A şi a Regulamentului 
local de urbanism aferent. 

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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, str. Aleea 
Orhideelor nr.9A. 

 
 
 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 20 ianuarie 2017 

 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

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


