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                   Judeţul Tulcea 

     Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Cabinet Primar 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 811 
 

       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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

DISPUN: 
 

 

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

ordinară publică pentru data de 27 august 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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea din data de 30 iulie 2020. 

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

Tulcea din data de 30 iulie 2020. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea din data de 17 august 2020. 

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

Local al Municipiului Tulcea din data de 19 august 2020. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de determinare a compoziției fizice a 

deșeurilor municipale colectate de pe raza municipiului Tulcea, întocmită de Societatea Green 

Knowledge S.R.L.. 

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

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca 

urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘI 

AMENAJAREA CURȚII ȘCOLII COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației Uniunea Armenilor din 

România a terenului în suprafaţă de 270 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

situat în Tulcea, strada Libertății nr. 101. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea, către societatea Servicii Publice 

S.A., aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de 

gestiune a unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și 

aprobarea Proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului 

de salubrizare a Municipiului Tulcea, împreună cu anexele acestuia. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al 

Municipiului Tulcea. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de 

delegare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în 

Municipiul Tulcea, prin contract de prestări servicii, încheiat conform prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare 

cu energie termică din Muncipiul Tulcea si a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public 

de alimentare cu energie termică. 

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

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului public de alimentare 

cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea către societatea  Energoterm S.A. 

Tulcea, aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în  Municipiul Tulcea și 

aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat din Municipiul Tulcea, împreună cu anexele acestuia. 

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

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind activitățile de 

administrație social-comunitară.   

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE ȘI GARAJ”, intravilan, Intrarea Prislav II, nr. 2, carte funciară 

nr. 37148,  număr cadastral 6898, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator consilier local, ing. Luca Andaluzia 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Sabinelor, nr. 51, carte funciară nr. 44215, număr cadastral 44215, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator consilier local, ing. Luca Andaluzia 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, A 260/1, numere cadastrale 32355, 

42333,  Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator consilier local, ing. Luca Andaluzia 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ”, extravilan, strada Orizontului, nr. 139, număr cadastral 42512, Tulcea,   

Regulamentul Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 1.624 mp prin 

extinderea intravilanului municipiului Tulcea. 

- inițiator consilier local, ing. Luca Andaluzia 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”SCHIMBARE 

ACOPERIȘ TIP TERASĂ ÎN ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”, intravilan municipiul Tulcea, strada 

Socului, nr. 1, bl. 1, sc. A, carte funciară colectivă nr. 30822- C1, număr cadastral 30822-C1, 

Tulcea. 

- inițiator consilier local, ing. Luca Andaluzia 

19. Raport privind activitatea asistenților personali în semestrul I al anului 2020.  

20. Diverse 

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 Celelalte prevederi ale Dispoziției Primarului Municipiului Tulcea rămân 

neschimbate.   

 ART. 6 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 21 august 2020 

 

                                                                                            PRIMAR,  

                                                                                                                                                                   

    VIZAT                                                                              Dr. Ing. Hogea Constantin  

   PENTRU LEGALITATE 

   SECRETAR GENERAL, 

      Jr. BRUDIU Maria 


