
  
  

          
 
 

            Judeţul Tulcea 
     Primaria  Municipiului Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 67 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, 
JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 

 
 

            Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 39, alin. 
(1) şi (3), art. 42 alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
DISPUN: 

 
 
      ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în 
şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2018, 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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 19 decembrie 2017. 
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 21 decembrie 2017. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Direcţiei 

de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2017. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  

S.C. Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2018. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al      

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea 
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare. 



7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului 
contractual din cadrul  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din 
structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea. 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de 
interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară 
activitatea în Municipiul Tulcea. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul 
"Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin 
achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public". 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare 
juridică a  S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate 
ca urmare a finalizării şi recepţionării lucrării "ÎMPĂDURIREA UNUI TEREN DE 
70,47 HA SITUAT ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL 
TULCEA”. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local Tulcea nr. 27/27.02.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
situate în municipiul Tulcea, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea  nr. 137/29.06.2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor 
construite prin ANL, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata 
integrală sau în rate lunare egale și a prețurilor de vânzare ale locuințelor situate în 
municipiul Tulcea. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii bunului imobil ”Infrastructură de 
acces cheu portuar Tulcea” în suprafaţă de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, 
carte funciară 40039 și trecerea acestuia din domeniul public al municipiului Tulcea și 
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere 
și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea și în 
administrarea Consiliului Județean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes 
public județean de dezvoltare a portului Tulcea. 

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului aparținând 
domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, str.Mahmudiei nr.17, către  
S.C. Servicii Publice S.A.. 

 
 



19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 1 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 8/31.01.2002 privind 
concesionarea suprafeţei de 3,78 mp şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Amenajare spaţiu comercial şi acces direct din exterior” str.Păcii nr.103, bl.M2, sc.C, 
ap.9, Tulcea. 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 165/27.07.2017 privind inventarierea în 
domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 4,83 mp, situat în Tulcea, 
str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, concesionarea acestuia prin încredinţare 
directă pentru extindere spaţiu comercial existent şi aprobarea PUZ ”Extindere spaţiu 
comercial existent şi concesionare teren aferent” cu Regulamentul local de urbanism 
aferent. 

21. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţă de 1906 mp, situat în Tulcea, str.Viticulturii FN și 
atribuirea în folosință gratuită Bisericii Creștine Baptiste Tulcea, în vederea extinderii 
Cimitirului Baptist existent. 

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a 8 
loturi de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, 
Cartierul Mesteceni, tinerilor căsătoriți cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, în vederea 
construirii de locuințe. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, strada Isaccei, nr.121, Tulcea și a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Intrarea Mănăstirii» tronsonul 
de drum situat în intravilanul Municipiului Tulcea, identificat cu număr cadastral 41132, 
carte funciară 41132, care se intersectează la vest cu strada Mănăstirii și includerea în 
Nomenclatorul de străzi al Municipiului Tulcea. 

25. Informare cu privire la activităţile desfăşurate de Direcţia de Poliţie Locală în 
anul 2017. 

26. Diverse 
 
 
 
Dispoziţia a fost emisă astăzi 25 ianuarie 2018 

 
 
 

                                                                                            PRIMAR,  
                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  
   PENTRU LEGALITATE 
        SECRETAR, 
      Jr. Brudiu Maria 


