
 

  

          

 

 

            Jude ul Tulcea 

     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 

 

DISPOZI IA NR. 726 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, 

JUDE UL TULCEA, ÎN ŞEDIN  ORDINAR  
 

 

            Primarul Municipiului Tulcea, jude ul Tulcea, în baza dispozi iilor art. 39, alin. 
(1) şi (3), art. 42 alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administra iei 
Publice Locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,  

 

DISPUN: 
 

      ART.1 Se convoac  Consiliul Local al Municipiului Tulcea, jude ul Tulcea, în 
şedin  ordinar  pentru data de 26 aprilie 2018, ora 13:00, ce va avea loc în sala de 

şedin e „Mihail Kog lniceanu”, str. P cii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu urm toarea 
ordine de zi: 

                                                    ORDINEA DE ZI 

 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedin ei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 29 martie 2018. 

2. Proiect de hot râre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 

Institutul de Cercet ri Eco – Muzeale ”Gavril  Simion” Tulcea, în vederea realiz rii 
proiectului “Parcul arheologic Aegyssus IV”. 

3. Proiect de hot râre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu 

Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în vederea realiz rii proiectelor “Concursul 

Interna ional de Interpretare Muzical  George Georgescu, edi ia a XXVI-a”, „Concursul 

Na ional de grafic  Constantin G venea, edi ia a XXII-a” şi „Concursul Interna ional de 
pictur  Alexandru Ciucurencu, edi ia a XXVIII-a”. 

4. Proiect de hot râre pentru modificarea şi completarea Contractului  
nr. 23515/24.08.2006 privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de 

iluminat public din Municipiul Tulcea, aprobat prin Hot rârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 328/24.11.2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
5. Proiect de hot râre privind anularea obliga iilor nefiscale datorate de debitori, 

persoane fizice şi juridice având debite imposibil de recuperat, de debitori, persoane 

juridice radiate din eviden a Registrului Comer ului şi sc derea societ ilor comerciale 
radiate din eviden . 

6. Proiect de hot râre privind stabilirea cotei-p r i din suma obliga iei de plat  c tre 
concedent/locator stabilit  şi datorat  pentru primul an de exploatare/loca iune, depus  
cu titlu de garan ie de c tre concesionar/locatar în baza contractelor de 
concesiune/loca iune (închiriere). 



7. Proiect de hot râre privind aprobarea raportului de evaluare a bunului imobil 

”Infrastructur  de acces cheu portuar Tulcea” în suprafa  de 16588 mp, identificat cu 
nr. cadastral 40039, carte funciar  40039. 

8. Proiect de hot râre privind modificarea  pozi iei  145 din  Inventarul  bunurilor  

care apar in domeniului public al municipiului Tulcea, însuşit prin Hot rârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, aferent  bunului imobil ,,Infrastructur  de acces cheu portuar”. 

9. Proiect de hot râre privind trecerea bunului imobil ”Infrastructur  de acces cheu 

portuar Tulcea” în suprafa  de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte 
funciar  40039 din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al jude ului Tulcea și în administrarea Consiliului 
Județean Tulcea, în vederea realiz rii unui proiect de interes public județean de 
dezvoltare a portului Tulcea. 

10. Proiect de hot râre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare și a efectuarii 
schimbului de imobile între Municipiul Tulcea și S.C. Vard Tulcea S.A.. 

11. Proiect de hot râre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafa  de 116 mp, apar inând domeniului privat al Municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, strada Isaccei nr.115 și vânzarea acestuia prin negociere direct  c tre S.C. 

Allegro S.R.L.. 

12. Proiect de hot râre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafa  de 288 mp, apar inând domeniului privat al Municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, strada Azaleei nr. 28 și vânzarea acestuia prin negociere direct  c tre Nichiforov 

Mariana. 

13. Proiect de hot râre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafa  de 30,50 mp, aflat în cot  indiviz  cu Municipiul Tulcea, apar inând 
domeniului privat al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Babadag bl.B2, sc.D, 

Parter și vânzarea acestuia prin negociere direct  c tre Gâlc  Grigore şi Gâlc  Ana. 
14. Proiect de hot râre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafa  de 8,85 mp, aflat în cot  indiviz  cu Municipiul Tulcea, apar inând domeniului 
privat al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Babadag bl.6, sc.D, Parter și 
vânzarea acestuia prin negociere direct  c tre S.C. Plai S.R.L.. 

15. Proiect de hot râre privind inventarierea suprafeței de 11267 mp, teren aferent 
str zii Mesteceni, înregistrat  la poziția 1127 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, în 
vederea înregistr rii în cartea funciar . 

16. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Intrarea Vest, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea în baza Hot rârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.114/30.05.2017, de la 3452 mp la 3220 mp, 

conform m sur torilor topo cadastrale, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
17. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii  

C.A. Rosetti, înregistrat  la poziția 21 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 1335 mp la 

1359 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 



18. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Carpa i, înregistrat  la poziția 18 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 
al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 2500 mp la 1564 mp, 

în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
19. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Cicerone, înregistrat  la poziția 250 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 462 mp la 1255 

mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
20. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Combustibilului, înregistrat  la poziția 22 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 
3600 mp la 7891 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

21. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Independen ei, înregistrat  la poziția 53 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 2980 mp la 

2712 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
22. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii Iuliu 

Maniu, înregistrat  la poziția 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 
al municipiului Tulcea, însușit prin HCL nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor 
topo cadastrale, de la 7740 mp la 10397 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

23. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Mǎrǎșești, înregistrat  la poziția 137 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 1254 mp la 

4457 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
24. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Victoriei, înregistrat  la poziția 127 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 11241 mp la 

14649 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
25. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Grigore Antipa, înregistrat  la poziția 50 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 
2988 mp la 3479 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

26. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Libertǎ ii, înregistrat  la poziția 261 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 19019 mp la 

16726 mp. 

 



27. Proiect de hot râre modificarea suprafeței de teren aferent  str zii Mihai 

Eminescu, înregistrat  la poziția 258 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 3990 mp la 

3960 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
28. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Mircea Vodǎ, înregistrat  la poziția 69 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 11900 mp la 

11519 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
29. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Grǎdinarilor, înregistrat  la poziția 42 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârii Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 4740 mp la 

10712 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
30. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Grivi ei, înregistrat  la poziția 43 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 11310 mp la 

9223 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
31. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Mistre ului, înregistrat  la poziția 195 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 686 mp la 1259 

mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
32. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Timișoarei, înregistrat  la poziția 114 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 1305 mp la 

1577 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar  

33. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Tudor Vladimirescu, înregistrat  la poziția 272 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 
1010 mp la 1297 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

34. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Walter, înregistrat  la poziția 271 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 1446 mp la 

1115 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
35. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 

Energiei, înregistrat  la poziția 1013 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 9900 mp la 

19128 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 



36. Proiect de hot râre privind inventarierea suprafeței de 3478 mp, teren aferent 
str zii Speran ei, înregistrat  la poziția 1133 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, în 
vederea înregistr rii în cartea funciar . 

37. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Prislav, înregistrat  la poziția 87 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 
al municipiului Tulcea, însușit prin HCL nr. 133/30.10.2008 conform m sur torilor topo 
cadastrale, de la 11840 mp la 29333 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

38. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii 
Forestierului, înregistrat  la poziția 41 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform m sur torilor topo cadastrale, de la 7350 mp la 

28038 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 
39. Proiect de hot râre privind modificarea suprafeței de teren aferent  str zii Selim 

Abdulachim, inventariatǎ în domeniul public al Municipiului Tulcea, prin Hotǎrârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 126/26.05..2011, conform m sur torilor 
topo cadastrale, de la 939 mp la 1274 mp, în vederea înregistr rii în cartea funciar . 

40. Proiect de hot râre privind concesionarea prin licitație a terenului în suprafaț  
de 3539 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea,  
DJ 222, N.C. 30288 pentru construire service auto și producere semiremorci, aprobarea: 

Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instrucțiunilor de participare la licitație, 
Planului Urbanistic Zonal “Concesionare teren pentru construire service auto și 
producere semiremorci”, DJ 222, N.C. 30288, Tulcea și a Regulamentului local de 

urbanism aferent. 

41. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE COMPLEX PRIN SUPRAETAJARE COMPLEX 
TURISTIC «EUROPOLIS»”, strada P cii, nr. 20, Tulcea și a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent. 

42. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE CENTRU RECREATIV”, strada Orizontului, nr. 218, Tulcea și a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

43. Proiectul de hot râre privind atribuirea denumirii «Strada Fagului» tronsonul de 

drum situat în intravilanul Municipiului Tulcea, care se intersecteaz  la vest cu strada 

Arțarilor și includerea în Nomenclatorul de str zi al Municipiului Tulcea. 
44. Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului pentru numirea final   

nr. 10652/16.04.2018 al Comisiei de selec ie şi mandatarea reprezentan ilor Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea în Adunarea General  a Ac ionarilor de la Societatea 
Agropie e S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administra ie al acestei 
societ i. 

45. Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului pentru numirea final   
nr. 10649/16.04.2018 al Comisiei de selec ie şi mandatarea reprezentan ilor Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea în Adunarea General  a Ac ionarilor de la societatea 
Aquaserv S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administra ie al acestei 
societ i. 



46. Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului pentru numirea final   
nr.10651/16.04.2018 al Comisiei de selec ie şi mandatarea reprezentan ilor Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea în Adunarea General  a Ac ionarilor de la societatea 
Servicii Publice S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administra ie al acestei 
societ i. 

47. Proiect de hot râre privind modificarea şi completarea componen ei Adun rii 
Generale a Ac ionarilor pentru S.C. Agropie e S.A. Tulcea, aprobat  prin H.C.L.  
nr. 193/25.06.2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

48. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Func ionare al Direc iei Între inere şi Administrare Patrimoniu. 

49. Diverse 

 

 

Dispozi ia a fost emis  ast zi 20 aprilie 2018 

 

 

 

                                                                                            PRIMAR,  

                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  

   PENTRU LEGALITATE 

      P.  SECRETAR, 

      Jr. Iusuf Leventh 
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