
 

 

  

          

                                                 
 

                                                                     Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.229 
 

PRIVIND  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 3  PENTRU SERVICII PUBLICE ŞI COMERŢ 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de              

31 octombrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate 

a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 3 pentru servicii publice şi comerţ, proiect din iniţiativa 

primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 33774/25.10.2019 şi raportul nr. 33775/25.10.2019 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/24.04.2019 privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier local independent al domnului Șelaru Marian-Valentin; 

-  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 7/27.06.2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (2), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1)  

lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  
 

                                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se modifică şi se completează componenţa Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 3 pentru servicii publice şi comerţ, prin cooptarea ca membru în 

cadrul acestei comisii a domnului Marin Cezar-George, ca urmare a  încetării de drept a mandatului 

de consilier local al domnului Șelaru Marian-Valentin prin demisie, comisia de bază din care acesta 

face parte fiind Comisia de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5 pentru 

administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor 

cetăţenilor. 

ART. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 7/27.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea se modifică şi se completează în mod corespunzător. 

ART. 3 Secretarul general al Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         SECRETAR GENERAL,                                                               CONSILIER,        

           Jr. BRUDIU Maria                                                                    VÂLCU Dumitru 

 
 


