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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1421 
 

       PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL 

TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
 

 

 

Ștefan ILIE, 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 17 decembrie 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. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți, ale căror mandate au fost 

validate. 

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

din data de 26 noiembrie 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

Tulcea pe anul 2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii 

înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, 

centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”E-educație – o șansă pentru viitor în 

municipiul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a 

cofinanțării proprii. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”Stagii de practică 

inovative pentru o dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și 

competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor de educaţie și 
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formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, 

adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 

inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea ca partener în cadrul 

proiectului "Ecological resizing through urban and rural actions & dialogues for GHG mitigation in the 

Lower Danube Floodplain & Danube Delta - EDAPHIC-BLOOM DANUBE (Redimensionarea 

ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

lunca inundabilă a Dunării de Jos și în Delta Dunării)", precum și a cofinanțării proprii. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru acoperirea costurilor nete 

de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale care se va încheia cu organizațiile care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităților de 

identificare, ridicare, transport, depozitare, eliberare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE DE 

CERCETARE - SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI MAJOR DE 

INFRASTRUCTURĂ «CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME 

FLUVIU - MARE: DANUBIUS-RI»”, intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, parcela 2, carte 

funciară nr. 44170, număr cadastral 44170, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

16. 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 Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a 

asociațiilor și fundațiilor române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 

asistență socială în Municipiul Tulcea în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, conform 

prevederilor Legii nr.34/1998. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, a 

modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale şi a 

preţurilor de vânzare ale locuinţelor situate în municipiul Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 
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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 11 decembrie 2020 
 

 

 

 

                                       Ștefan ILIE, 
                               Primarul Municipiului Tulcea 

 

    VIZAT 
PENTRU LEGALITATE 

p. SECRETARUL 
GENERAL AL 

MUNICIPIULUI TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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