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                   Judeţul Tulcea 

     Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 1569 
 

        PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, 

JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
 

 

 

Dr. Ing. Hogea Constantin, 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,  
 

DISPUN: 
 

 

      ART.1 Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă 

ordinară publică pentru data de 28 noiembrie 2019, ora 13:15, 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 ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea din data de 31 octombrie 2019. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 11 noiembrie 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru 

trimestrele I-III ale anului 2019. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2019 – 2020. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

5. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, 

persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din 

evidenţa fiscală. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

6. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice 

aflate în stare de insolvabilitate. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

7. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, 

persoane juridice radiate din evidenţa Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate 

din evidenţă. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 47/13.03.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

“REȚEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, 

MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea contribuției 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului “REȚEA CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL 

BUN, MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanțat în cadrul Programului național de 

dezvoltare locală. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE 

LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BLOC 4, MUNICIPIUL TULCEA” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

10. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului 

Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, 

a terenului în suprafață de 8428 mp, aferent străzii Arțarilor, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înregistrării în cartea funciară. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 81 din “Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 

destinate închirierii construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Asistență Integrată 

Comunitară în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al acestuia. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând reprezentanții 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 231/31.10.2019. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

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. 
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 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 22 noiembrie 2019 

 

                                                                                          PRIMAR,  

                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  

   PENTRU LEGALITATE 

   SECRETAR GENERAL, 

      Jr. BRUDIU Maria 

 


