
 

  

          

 

 

            Judeţul Tulcea 

     Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

    Cabinet Primar 
 
 

DISPOZIŢIA NR.135 
 

        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) şi 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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUN: 
 

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

extraordinară publică pentru data de 14 februarie 2020, ora 15:00, 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 aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – 

Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

2. 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  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 177/27.09.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul “Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal 

Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a  cheltuielilor aferente pentru 

proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STR. GĂRII – 

BL. 13, BL. 14, BL. 15, BL. 16, BL. 17, BL. 18, BL. 19, BL. 20, BL. 21 – ASOCIAȚIA 45, 

MUNICIPIUL TULCEA ”,  Cod  SMIS 130428. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor  aferente pentru 

proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, municipiul 

Tulcea”, Cod SMIS 130527.  

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

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de finanțare și a  cheltuielilor aferente 

pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – 

Asociația  de  proprietari Armonia, municipiul Tulcea”, Cod SMIS  130528. 

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



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a  cheltuielilor aferente pentru 

proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația  

2000, municipiul Tulcea” Cod SMIS 130529. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA SEDIULUI 

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA” Cod SMIS 130529 și a cheltuielilor legate de proiect. 

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

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 general al 

Municipiului 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 11 februarie 2020 

 
 

          VIZAT                                                                                 PRIMAR, 

PENTRU LEGALITATE                             

SECRETAR GENERAL,                                           DR. ING. HOGEA CONSTANTIN 

           JR. BRUDIU MARIA 

 


