ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 20 noiembrie 2020, ora 11,00 în şedinţă extraordinară
convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea.
Şedinţa a fost convocată de către domnul Ştefan Ilie, primarul
municipiului Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1)
lit. a) și alin. (4) şi art. 138, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia nr. 1282/18 noiembrie 2020 şi
adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului
Tulcea.
Sunt prezenţi 11 consilieri locali (din totalul de 19 consilieri locali în
funcţie).
Lipsesc domnii consilieri Daniel Drăniceanu, Claudia Alina Frandeş,
Andaluzia Luca, Cezar George Marin, Georgian Sela, Anca Suhov, Gabriel Dorin
Ţiu, Lavinia Vizauer.
La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului Tulcea,
domnul Leventh Iusuf, director Direcţia Administraţie Publică locală, delegat cu
atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu
ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică Locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
Bună-ziua!
Am să vă rog o propunere pentru preşedintele şedinţei de astăzi, având
în vedere că doamna preşedinte în funcţie lipseşte motivat astăzi.
Domnul consilier George Şinghi
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Pe doamna consilier Mergeani Ana Elena o propun.
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică Locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
Sunt şi alte propuneri?
Dacă nu sunt, supun la vot propunerea.
Cine este pentru?
Cu 11 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată.
Doamna preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani – preşedintă de şedinţă
Bună-ziua!
Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată de
astăzi, 20 noiembrie 2020.
Pe ordinea de zi avem patru proiecte de hotărâre, pe care le-aţi primit
anexate pe mail-urile dumneavoastră.
- Ordinea de zi în forma propusă de executiv este următoarea:
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al domnului Bibu Nicolae-Florin din partea Partidului Național
Liberal și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al domnului Udrea Iacob-Aurelian din partea Partidului Național
Liberal și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a
gestiunii prin concesiune a unor activitati componente ale serviciului de
salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea
Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin
act adiţional.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Doamna consilier Ana Elena Mergeani– preşedintă de şedinţă
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 11 voturi “pentru”) a fost aprobată ordinea de zi.
Primul punct, Alegerea președintelui de ședință, a fost parcurs.
Punctul nr.2 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bibu Nicolae-Florin
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din partea Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consilier local
ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
A fost sesizată pe fond comisia de specialitate nr.5. Avizul comisiei este
favorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică Locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
In unanimitate (cu 11 voturi “pentru”) a fost aprobat proiectul de
hotărâre.
Punctul nr.3 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Udrea Iacob-Aurelian
din partea Partidului Național Liberal și vacantarea locului de consilier local
ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
Sesizată pe fond - comisia de specialitate nr.5. Avizul comisiei este
favorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică Locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
In unanimitate (cu 11 voturi “pentru”) a fost aprobat proiectul de
hotărâre.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani– preşedintă de şedinţă
Ultimul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activitati
componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr.
27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul
Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional.
Comisiile sesizate în fond sunt 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentaţi avizele.
Domnul consilier Sergiu Cristian Porneală
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
Doamna consilier Tatiana Haliţ
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani – preşedintă de şedinţă
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată.
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Cine este pentru?
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică Locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
In unanimitate (cu 11 voturi “pentru”) a fost aprobat proiectul de
hotărâre.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani– preşedintă de şedinţă
Acestea au fost proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, vă
mulţumesc pentru prezenţă!
Declar închise lucrările şedinţei. O zi bună în continuare!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Ana Elena MERGEANI

p. SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TULCEA
Leventh IUSUF

2 EX.
EE

str. Păcii, nr. 20, codul poştal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro
ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO
4

