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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 239 
 

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 41 ALIN. (5) și (6) DIN 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 29/28.08.2008 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară, din data 

de 28 decembrie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 41 alin. (5) și (6) din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tucea aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/28.08.2008, proiect din iniţiativa primarului; 

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

39527/28.12.2020 şi raportul nr. 39528/28.12.2020 al Direcției Administrație Publică Locală; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/28.08.2008 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tucea; 

- art. 134 alin. (5) și art. 134 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 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, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se modifică și se completează art. 41 alin. (5) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tucea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 29/28.08.2008, care va avea următorul conținut: 

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă: 

a) data şi ora desfăşurării; 

a1) modalitatea de desfăşurare; 

a2) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, 

sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice; 

b) proiectul ordinii de zi; 

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, 

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri; 

f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 
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ART. 2 Se modifică și se completează art. 41 alin. (6) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tucea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 29/28.08.2008, care va avea următorul conținut: 

(6) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în 

funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror 

mijloace electronice. 

ART. 3 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 

al Municipiului Tucea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 29/28.08.2008 rămân neschimbate. 

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția 

Administrație Publică Locală. 

ART. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

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

 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu …… voturi ale consilierilor locali din ......... consilieri locali 

prezenţi. 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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