ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 14 ianuarie 2021, ora 13,00 în
şedinţă
extraordinară publică 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. (3) lit. b), 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, prin Dispoziţia nr.
24/08 ianuarie 2021 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 motivat doamnii consilieri: Drăniceanu Daniel, Luca
Andaluzia, Marin Cezar, Motoc Octavian, Sela Georgian, Suhov Anca, Ţiu
Gabriel Dorin şi Vizauer Lavinia.
La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului
Tulcea, domnii Simion Dragoş şi Şinghi George – în dubla calitate de
consilieri şi viceprimari ai 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.
Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Frandeş
Claudia Alina.
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Doamna consilier Claudia-Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Bună ziua!
Am fost convocaţi în şedinţă extraordinară astăzi, 14 ianuarie
2021, cu un singur punct pe ordinea de zi, Depunerea jurământului de
către consilierii locali ai căror mandate au fost validate.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
Cu 11 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
Voi da citire Incheierii prin care în data de 30.12.2020
Judecătoria Tulcea a decis că validează în funcţia de consilier local pe
domnul Chistrugă Petre şi Antrop Ciprian, hotărâre care a rămas
definitivă şi irevocabilă.
Va depune astăzi jurământul domnul Chistrugă Corneliu Petre,
care este lângă noi, însă vom lua act de Decizia de izolare a domnului
Antrop Ciprian, care este izolat la domiciliu timp de 14 zile începând cu
data de 08.01.2021, deci urmează ca acesta să depună jurământul în
proxima şedinţă ordinară sau extraordinară.
Urmează ca domnul Chistrugă Corneliu Petre să depună
jurământul. Vă rog, domnul Chistrugă.
- Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre depune jurământul.
Doamna consilier Claudia-Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Cu acestea declar închisă şedinţa extraordinară de astăzi.
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