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     Primăria  Municipiului Tulcea 

    Cabinet Primar 
 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 1086 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ 

 

Dr. Ing. Hogea Constantin, Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza 

dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 138,  

alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

DISPUN: 

 

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în 

şedinţă extraordinară pentru data de 27 august 2019, ora 14:00, ce va avea loc în sala de 

şedinţe a Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii nr. 20, cu următoarea ordine de zi: 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

 - inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și a sustenabilității aferente 

proiectului ”Suntem aici – Ambulanța Socială” ce va fi depus de Direcția de Asistență și 

Protecție Socială Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)  

2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii 

sociale și socio – medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării.  

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru 

copiii înscriși în programul Centrului de zi “Aproape de tine” din cadrul Asociației Mâini 

Întinse. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada 

Gării, nr. 6, bloc 3, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.  

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada 

Gării, nr. 8, bloc 4, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada 

Gării, nr. 24, bloc 12 - Asociația 2000, municipiul Tulcea” și a indicatorilor  

tehnico-economici.  

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada 

Potcovari, nr. 1, bloc TAVS - Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului 

Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare 

Colegiului Tehnic Henri Coandă, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru pentru acoperirea 

costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare 

prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din 

deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020.  

- inițiator consilier local, Vizauer Lavinia  

ART. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziție 

consilierilor locali pe suport electronic și hârtie, după caz. 

ART. 3 Nominalizarea comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de 

hotărâri spre analiză și avizare, se va face de către Primarul Municipiului Tulcea împreună 

cu Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea prin adresă de 

comunicare. 

ART. 4 Consilierii locali și ceilalți inițiatori pot formula amendamente de fond sau 

de formă asupra proiectelor de hotărâri conform art. 138 alin. (12) și art. 141 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 ART. 5 Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi 

afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea de către Direcția Administrație 

Publică Locală. 

 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 23 august 2019 

 
          VIZAT                                                                              PRIMAR, 

PENTRU LEGALITATE                             

      SECRETAR,                                                    DR. ING. HOGEA CONSTANTIN 

         JR. BRUDIU MARIA 

 


