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HOTĂRÂREA NR.  28 

 

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 203/26.11.2020 PRIVIND APROBAREA 

COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECȚIONARE A PROIECTELOR 

UNITĂȚILOR DE CULT CE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN CLĂDIRI ȘI 

ANSAMBLURI MONUMENT ISTORIC AFLATE ÎN MUNICIPIUL TULCEA  
  

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

28 ianuarie 2021, legal constituită; 

 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.11.2020 privind aprobarea componenței 

comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor unităților de cult ce își desfășoară activitatea în 

clădiri și ansambluri monument istoric aflate în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului 

local Dragoș Simion; 

 Luând în discuţie Referatul de aprobare al consilierului local Dragoș Simion înregistrat sun 

nr. 1610/14.01.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, 

înregistrat sub nr. 1609/14.01.2021; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 3, alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2) din  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Ordonanța Guvernului  

nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 37 alin. (2) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- pct. 13 din Regulamentul de finanțare pentru unitățile de cult - monumente istorice care își 

desfășoară activitatea în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 202/26.11.2020; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

ART. 1 Se modifică și se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 203/26.11.2020 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecționare a 

proiectelor unităților de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric 

aflate în municipiul Tulcea, după cum urmează: 
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  “ART. 1 Se aprobă Componența comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor 

unităților de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric aflate 

în municipiul Tulcea, după cum urmează: 

Membri:     Motoc Octavian - Consilier Local; 

         Șinghi George - Consilier Local; 

         Suhov Anca- Consilier Local; 

         Haliț Tatiana - Consilier Local; 

        Vizauer Lavinia - Consilier Local; 

Secretar:  funcționar din aparatul de specialitate al Primarului;” 

 ART. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 203/26.11.2020 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor 

unităților de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric aflate în 

municipiul Tulcea rămân neschimbate. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 

Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe. 

ART. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p. SECRETAR GENERAL,        CONSILIER LOCAL, 

           Jr. Leventh IUSUF                                              Claudia-Alina FRANDEȘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


