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                   Judeţul Tulcea 

     Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 1001 
 

       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 24 septembrie 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. Alegerea președintelui de ședință.  

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

din data de 27 august 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului 

Tulcea pe anul 2020. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 

2020. 

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

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

Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local 

al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități populației, cu modificările și completările ulterioare. 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul 

Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional. 

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

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

176/27.09.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

«MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA PRIN EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ» și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI 

LOCALE TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ», COD SMIS 130581 și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

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

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a 

recepționării obiectivului de investiții “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FRASINULUI, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

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

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul 

privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către societatea Aquaserv S.A. Tulcea 

şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat 

al Municipiului Tulcea concesionate către societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 

447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, 

identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 

134 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei nr. 8A, 

identificat cu numărul cadastral 6903, carte funciară 35766. 

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

13. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către 

societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra a două terenuri în suprafață de 25 mp fiecare, aparținând 

domeniului public al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru amplasarea a 

două Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton. 

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

14. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amenajarea unor spații și căi de acces în vederea 

desfășurării de activități cu persoane vârsnice de către Asociația „Mâini Întinse” în Centrul 

Multifuncțional de Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr. 54, prin Programul Operațional 

Capital Uman nr. POCU/656/4/4/132103 cu titlul „Bunicii cu povești fericite”. 

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

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al municipiului 

Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, 

strada Elizeului nr.74. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de prevenire si 

combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2020 - 

martie 2021. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE ITP, LINIE 

TAHOGRAFE AUTO, PARCARE AUTO, RAMPĂ PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, 

SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE, SPAȚIU COMERCIAL, BLOC DE LOCUINȚE”, intravilan, 

strada Breteaua Barajului, nr. 2, carte funciară nr. 32100, număr cadastral 2282, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, 

număr cadastral 44588, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE 

REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 

32273, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ”, intravilan municipiul Tulcea, strada Dianei, nr. 6, carte funciară nr. 43499, număr 

cadastral 43499, Tulcea. 

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

21. 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 18 septembrie 2020 

 

                                                                                            PRIMAR,  

                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  

   PENTRU LEGALITATE 

   SECRETAR GENERAL, 

      Jr. BRUDIU Maria 


