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                   Judeţul Tulcea 

     Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Cabinet Primar 
 

DISPOZIŢIA NR. 144 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, 

JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
 

 

 

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

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

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 ordinară publică pentru data de 20 februarie 2020, ora 13:00, 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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 30 ianuarie 2020. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea din data de 14 februarie 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri 
și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2019. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2020 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2020. 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2020. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2020. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2020. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Societății Transport Public  S.A. Tulcea pe anul 2020. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2020. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
municipiului Tulcea pe anul 2020. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

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

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2017 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. 

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

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 83/05.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE REŢEA TERMOFICARE 
AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL 

TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții 
„REABILITARE REŢEA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER 

VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanţat în cadrul 

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

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea 
turistică a Municipiului Tulcea. 

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

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea comisiei de vânzare prin licitație publică cu 

strigare sau prin negociere directă a terenurilor proprietatea privată a municipiului Tulcea  
şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafaţǎ de 400 mp, identificat cu numărul cadastral 43162, carte funciară nr. 43162, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, Dunăre - Trecere Bac și vânzarea 
acestuia prin negociere directǎ către societatea ADVADELT  S.R.L. 
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- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 
suprafaţǎ de 21,70 mp, identificat cu numărul cadastral 31075, carte funciară nr. 31075, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, Spate Complex Pelican și vânzarea 

acestuia prin negociere directǎ către societatea ARGENTINA  S.R.L.. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 
suprafaţǎ de 56,00 mp, identificat cu numărul cadastral 436095, carte funciară nr. 43609, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Alunișului nr. 13A și vânzarea 

acestuia prin negociere directǎ către societatea ARGENTINA  S.R.L.. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

terenul în suprafaţǎ de 500 mp, identificat cu numărul cadastral 7368-C1, carte funciară nr. 
3729-C1, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei nr. 31-33, între 

bl. I8-I9 și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către societatea GEORGE S.R.L. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafaţǎ de 90,00 mp, identificat cu numărul cadastral 37650, carte funciară nr. 37650, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Păcii, incintă parcare Egreta și 

vânzarea acestuia prin negociere directǎ către societatea ONE TIME-ALL TIME S.R.L. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

23. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea  

dreptului de preemțiune de către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință. 

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

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a terenului în 
suprafață de 38 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, 

strada Gării, nr. 24, bl. 12, parter către societatea FALEZA S.R.L. pentru “extindere spațiu 
comercial”. 

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

25. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafață de 225 mp, situat în Tulcea, tarlaua 68, parcela 2058 și darea 

acestuia în folosință gratuită Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Garda de 

Coastă, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, pentru obiectivul de investiții 
“Turn de comunicații destinat Antenelor de radiocomunicații TUL-REP-002”. 

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

26. Proiect de hotărâre pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 6436/2000, 

cu modificările ulterioare, privind închirierea către societatea Alum S.A. a terenului aferent 

drumului industrial D5 din zona Vest, în suprafață totală de 38.907 mp. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 
CABINETE MEDICALE”, strada Păcii, nr. 62, număr cadastral 4516, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  
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28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în 

Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind înființarea Comisiei 

Locale de Ordine Publică Tulcea. 

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

31. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Direcția de Poliție Locală în 

anul 2019. 
32. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2019. 

33. Diverse 
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 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, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 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 14 februarie 2020 

                                                                                            PRIMAR,  

                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  

   PENTRU LEGALITATE 

   SECRETAR GENERAL, 

      Jr. BRUDIU Maria 


