H O T Ă R Â R E A Nr.65
privind constituirea Consiliilor Civice de Cartier în cartierele Municipiului Tulcea

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 11 aprilie 2013, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliilor Civice de Cartier în cartierele Municipiului
Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;
Luând în discuţie raportul nr. 6534/2.04.2013 al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 8077/2.04.2013;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea;
Având în vedere Legea nr. 195 din 20 aprilie 2001 a voluntariatului, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49, precum si art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE :
Art. 1 - Se constituie un număr de cinci Consilii Civice de Cartier (C.C.C.), formate din grupuri de voluntari, în
cartierele componente ale Municipiului Tulcea, delimitate conform Anexei nr. 1.
Art. 2 - Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi atribuţiile Consiliilor Civice de Cartier, conform Anexei
nr. 2.
Art. 3 - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea se încredinţează cu organizarea şi constituirea
Consiliilor Civice de Cartier şi asigurarea sprijinului logistic.
Art. 5 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, autorităţilor şi persoanelor
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
LUCA Andaluzia

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 65/2013
CARTIERELE (ZONELE) MUNICIPIULUI TULCEA CARE VOR
FI ARONDATE CELOR CINCI CONSILII CIVICE DE CARTIER
a) Cartier 1 - Zona de Nord-Vest a Municipiului Tulcea - cuprinde următoarele străzi şi cartiere:

1. Constructorilor
2. Dallas
3. Vărarie Baltă
4. Livezilor
5. Baltag
6. Lotizare
7. Taberei
8. Forestierului
b) Cartier 2 - Zona de Sud - Est a Municipiului Tulcea - cuprinde următoarele străzi şi cartiere:
1. Babadag - numere pare
2. Barajului
3. E3
4. 1848
5. Spitalului
6. Alunişului
7. Victoriei - numere pare
8. Bucovinei
9. Podgoriilor
c) Cartier 3 - Zona de Centru a Municipiului Tulcea - cuprinde următoarele străzi şi cartiere:
1. Prislav
2. Grădinarilor
3. Gloriei - numere impare
4. Gării
5. Isaccei - până la Pelican
6. Victoriei - numere impare
7. Bucovinei
8. Suburbia Tudor Vladimirescu
c) Cartier 4 - Zona de Sud a Municipiului Tulcea - cuprinde următoarele străzi şi cartiere:
1. Viticulturii
2. Slt. Gavrilov Corneliu
3. C5
4. Piaţa Nouă
5. Sabinelor,
6. Păcii - numere pare
7. Babadag - numere impare

c) Cartier 5 - Zona de Est a Municipiului Tulcea - cuprinde următoarele străzi şi cartiere:
1.Orizontului
2. Elizeului
3. Mahmudiei
4. Alexandru cel Bun
5. Păcii - numere impare
6. Gloriei - numere pare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 65/2013
REGULAMENT PRIVIND CONSTITUIREA ŞI ATRIBUŢIILE
CONSILIILOR CIVICE DE CARTIER
CAP.I. Definiţie, scopuri şi obiective
Art. 1 - Consiliile Civice de Cartier (C.C.C.) sunt grupuri de voluntari ce realizează exerciţiul unei cetăţenii
active şi implicarea a cât mai multor cetăţeni în procesul de dezvoltare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în municipiul
Tulcea.
Art. 2 - Consiliul Civic Municipal (C.C.M.) este un for de dezbatere la nivelul Municipiului Tulcea, format din
câte 2 reprezentanţi aleşi din cadrul C.C.C., care se va întruni cel puţin semestrial pentru a analiza activitatea C.C.C. şi
modul în care autorităţile locale îşi însuşesc sugestiile şi iniţiativele acestora.
Art. 3 – Scopurile urmărite prin înfiinţarea consiliilor civice sunt:
a) implicarea cetăţenilor din toate cartierele municipiului Tulcea în elaborarea, definirea şi aprobarea politicilor publice
ale comunităţii,
b) informarea locuitorilor despre strategia generală a autorităţilor publice locale,
c) identificarea prin contact direct a aşteptărilor cetăţenilor din fiecare cartier în parte şi consultarea lor în vederea
realizării planurilor de acţiune în toate domeniile de interes comunitar;
d) realizarea unei transparenţe decizionale majore şi legitimarea activităţilor municipalităţii prin susţinerea exprimată de
cetăţeni,
Art. 4 – Obiectivele urmărite prin aplicarea conceptului de consilii civice sunt:
a) sporirea gradului de implicare şi responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean,
b) stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor de interes comunitar,
c) armonizarea viziunii municipalităţii cu opiniile şi aşteptările cetăţenilor,
d) îmbunătăţirea transparentei decizionale şi a modului cum sunt folosite resursele bugetare ale comunităţii.
Art. 5. Prezentul regulament stabileşte modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru a
Consiliilor Civice de Cartier.
CAP. II Constituirea şi componenţa Consiliilor Civice de Cartier
Art. 6. (1) - Se constituie un număr de cinci Consilii Civice de Cartier, în cartierele Municipiului Tulcea,
delimitate conform Anexei 1.
(2) Se constituie Consiliul Civic Municipal format din 10 de membrii, respectiv din câte 2 reprezentanţi ai
fiecărui C.C.C.
Art. 7 – (1) Poate să se înscrie în C.C.C. orice cetăţean având vârsta minimă de 18 ani, care are domiciliul în
Municipiul Tulcea, în cartierul corespunzător C.C.C.
(2) Consiliile civice nu au caracter sau coloratură politică, nu organizează acţiuni cu tentă politică şi nu se implică în
niciun fel în campaniile electorale.
Art. 8 – C.C.C. are următoarele atribuţii:
- informarea privind rezolvarea problemelor sociale din cartierele pe care le reprezintă;
- dezvoltarea de activităţi privind îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii prin:
- organizarea de activităţi gospodăreşti privind înfrumuseţarea cartierului,
- iniţierea unor activităţi culturale/competiţii în cartier şi între cartiere;
- dezvoltarea spiritului de întrajutorare şi solidaritate socială;
- implicarea în acţiuni de natură civică;
- dezvoltarea unor iniţiative economice şi sociale zonale/entice;
- colaborarea cu preşedinţii de asociaţii de proprietari din cartier;
- iniţierea unor semnarii, întâlniri pe teme de interes cu specialişti, în funcţie de problemele identificate.

Art. 9 – (1) C.C.C. sunt compuse din minimum 9 membrii voluntari, care îşi vor depune la D.A.P.S. Tulcea o
solicitare de înscriere în C.C.C., în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data adunării generale de cartier.
(2) În situaţia în care, în termenul prevăzut la alin. (1), nu îşi depun solicitarea minim nouă persoane, termenul de
înscriere poate fi prelungit cu încă 30 de zile lucrătoare.
(3) C.C.M. şi fiecare C.C.C. îşi aleg un preşedinte şi un secretar, care vor fi responsabili de comunicarea cu
Primăria Municipiului Tulcea şi D.A.P.S. Tulcea.
(4) D.A.P.S. Tulcea, prin compartimentul de specialitate, va încheia un contract de voluntariat cu fiecare membru
al C.C.C.
(5) Preşedintele şi secretarul C.C.C. vor fi membri în C.C.M. şi vor participa la întrunirile acestuia.
(6) În cazul în care nu pot participa la lucrările C.C.M., preşedintele sau secretarul C.C.C. vor delega o persoană
dintre membri C.C.C. care să-i înlocuiască cu această ocazie.
Art. 10 – Nu pot face parte din C.C.C. membrii Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
Art. 11 – (1) Anual vor fi înlocuiţi sau reînscrişi membrii fiecărui C.C.C. cu respectarea condiţiilor prevăzute la
art.7 – 9.
(2) În afara celor înlocuiţi la termen, vor fi înlocuiţi membrii din C.C.C. care renunţă din motive personale, cu un
preaviz de minimum 30 de zile sau care lipsesc nemotivat la cel puţin două întâlniri consecutive ale C.C.C.
CAP. IV Procedura de lucru
Art. 12 - Membrii C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de alte facilităţi (abonament transport
în comun, ş.a.m.d.). Ei vor lucra numai pentru binele comunităţii şi vor participa activ în procesul de luare a deciziilor
administrative, fiind cei care vor încuraja iniţiativa civică, promovând propunerile cetăţenilor cartierului pentru a se
materializa prin hotărâri ale Consiliului Local sau propuneri de modificare a acestora.
Art. 13. – C.C.C va avea ca principal instrument de lucru adunarea cetăţenească a cartierului. Organizarea
adunărilor cetăţeneşti se va face după următoarea procedură:
a) C.C.C. se întrunesc trimestrial sau ori de cate ori consideră că este necesar, la adunări participând: membrii
C.C.C., cetăţeni din cartier, Primarul, Viceprimarii, Administratorul Public, Secretarul Municipiului Tulcea, directorul
D.A.P.S. Tulcea, directorul D.I.A.P. Tulcea, consilieri locali şi alte persoane din aparatul propriu al Primarului, în funcţie
de tema supusă dezbaterii publice.
b) La întruniri pot fi invitaţi şi parlamentarii din circumscripţia din care face parte consiliul de cartier,
reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate Tulcea ce au ca zona de activitate cartierul respectiv, alte persoane (directori ai
societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Tulcea) care au tangenţă sau competenţe cu problematica
dezbătuta.
c) Tema adunărilor va fi comunicată Primarului de către preşedinţii consiliilor de cartier, cu minimum de 10 zile
înainte de adunarea cetăţenească a cartierului, care va fi publicată la panourile de afişaj din cartier, exceptând perioada
campaniei electorale.
d) Anunţul privind adunarea cetăţenească va fi publicat cu cel puţin 5 zile înaintea adunării şi va cuprinde tema
abordată, data, ora şi locul de desfăşurare;
e) Deciziile în cadrul C.C.C. şi C.C.M. se iau prin votul majorităţii simple, reprezentanţii municipalităţii,
respectiv invitaţii neavând drept de vot.
f) La adunările cetăţeneşti de cartier se întocmesc procese verbale, semnate de membrii prezenţi ai C.C.C.,
cuprinzând suma problemelor discutate şi a propunerilor făcute de cetăţeni, materiale care sunt înaintate
compartimentului de specialitate din cadrul D.A.P.S. Tulcea, în termen de 5 zile de la data la care s-a desfăşurat adunarea
cetăţenească.
g) La şedinţele C.C.M se întocmesc procese verbale, semnate de membrii prezenţi ai C.C.M. care cuprind suma
problemelor discutate şi a propunerilor făcute de cetăţeni, materiale care sunt înaintate compartimentului de specialitate
din cadrul D.A.P.S. Tulcea, în termen de 5 zile de la data la care s-a desfăşurat şedinţa.
h) În afara adunărilor cetăţeneşti, C.C.C. pot transmite propuneri scrise privind probleme de interes comunitar sau
sesizări ale unor grupuri reprezentative de cetăţeni către municipalitate, semnate de cel puţin jumătate din membrii
C.C.C.

i) Propunerile C.C.C. şi sesizările referitoare la deficienţele din cartier vor fi transmise serviciilor de specialitate
ale Consiliului Local Tulcea, în funcţie de problemele sesizate.
j) Activităţile Consiliilor Civice de Cartier si a Consiliului Civic Municipal vor fi publice.
Art. 14 – În relaţia cu Consiliul Local:
a) Reprezentanţii C.C.C. pot fi invitaţi să participe şi la şedinţele comisiilor de specialitate, care au de analizat şi
avizat proiecte de hotărâre cu impact asupra vieţii şi activităţii comunităţilor din care fac parte şi la care au de adus
amendamente.
b) Consiliul Local al Municipiului Tulcea poate ţine seama de propunerile acestora, însă nu este obligat să-şi
întemeieze hotărârile exclusiv pe aceste propuneri, având în schimb obligaţia să emită un răspuns la solicitările şi
recomandările înaintate de către C.C.C. Răspunsul trebuie să cuprindă o motivaţie privind acceptarea, respingerea sau
modificarea fiecărei propuneri.
Art. 15 - În relaţia cu executivul Municipiului:
a) la întâlnirile C.C.C. executivul va fi reprezentat de o persoană din compartimentul de specialitate din cadrul
D.A.P.S. Tulcea, care să asigure suportul tehnic al dezbaterilor, în funcţie de tema stabilită în prealabil
b) executivul Municipiului poate ţine seama de propunerile acestora, dar nu este obligat să-şi întemeieze acţiunile
exclusiv pe propunerile CCC, având în schimb obligaţia să emită un răspuns la solicitările şi recomandările înaintate de
către C.C.C. Răspunsul trebuie să cuprindă o motivaţie privind acceptarea, respingerea sau adaptarea fiecărei propuneri.
c) Membrii C.C.C. vor avea atribuţii de monitorizare si observare a activităţii generale din cartier, vor informa
preşedintele C.C.C. despre neregulile constatate privind administrarea si gestionarea serviciilor şi domeniului public.
Observaţiile lor vor fi înaintate bilunar, sau ori de cate ori este nevoie către primar, prin compartimentul de specialitate
din cadrul D.A.P.S. Tulcea.
Art. 16 – C.C.C. organizează, din proprie iniţiativă, cu sprijinul Primarului, participarea cetăţenilor la realizarea
unor obiective concrete, precum: locuri de joacă pentru copii, realizarea unor amenajări a zonelor verzi şi alte lucrări de
interes public, în colaborare cu serviciile de specialitate ale Consiliului local.
Art. 17 - De organizarea întâlnirilor periodice, întocmirea proceselor verbale ale lucrărilor comitetului, evidenţa
propunerilor, a planurilor de acţiune şi prezentarea lor, se ocupă preşedintele CCC.
Art. 18 – Întâlnirile C.C.C. vor avea loc la una din unităţile de învăţământ din cartier, prin grija D.A.P.S. Tulcea
care va încheia în acest sens un acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea.
Art. 19 - Întâlnirile C.C.M. vor avea loc la sediul D.A.P.S. Tulcea
Art. 20 – Anual, fiecare C.C.C. va întocmi un raport de activitate care va fi adus la cunoştinţa C.C.M.. acesta
întocmeşte o sinteză a rapoartelor C.C.C.
Art. 21 – Anual, C.C.M. va întocmi un raport de activitate care va fi prezentat în şedinţa Consiliului Local al
municipiului Tulcea.
Art. 22 – Membrii C.C.C. vor fi anunţaţi în legătură cu elaborarea proiectelor de acte normative cu impact asupra
cartierului respectiv, aplicând corespunzător prevederile Art. 6 alin.3 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publica.
Art. 23 – D.A.P.S. Tulcea va elibera, la terminarea perioadei de voluntariat a membrilor C.C.C., o adeverinţă prin
care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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