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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 217 
 

       PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL 

TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
 
 

 

Ștefan ILIE, 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 25 februarie 2021, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail 

Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următorul proiect de ordine de zi: 

 

                                                   ORDINEA DE ZI 
 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din 

data de 28 ianuarie 2021. 

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

Tulcea din data de 10 februarie 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, 

radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

4. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în 

stare de insolvabilitate. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a 

Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ciprian ANTROP, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului Tulcea, a tarifului privind colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului 

de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială 

Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 96/30.04.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind 

proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-

economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 100/30.04.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic 

Grigore Moisil», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN 

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR 

PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 

ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor 

tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

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

recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SABINELOR – 

TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA MIHAI VITEAZU ȘI STRADA BRAVILOR, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

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

recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MIRCEA 

VODĂ, TRONSON STR. TOAMNEI – STR. BUNA VESTIRE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

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

recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SPITALULUI, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

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

recepţionării obiectivului de investiţii “REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea de 633 

mp, situat în Tulcea, strada Granitului, pentru destinația de parcare, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Florilor, 

înregistrată la poziția 179 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

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

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1908 mp la 2151 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azaleei, 

înregistrată la poziția 1001 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

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

măsurătorilor topo cadastrale, de la 5721,47 mp la 7695 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Unirii, înregistrată 

la poziția 124 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor 

topo cadastrale, de la 2700 mp la 5203 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă imobilului „Grădina de 

vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, inventariat în domeniul public al 

municipiului Tulcea prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 208/26.11.2020, 

conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2281 mp la 2338 mp teren și de la 1458 mp la 1229 mp 

construcție, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului 

în suprafaţă de 4 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Păcii nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, parter, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor 

suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de 

garaje. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului cuprinzând modificările și 

completările pozițiilor din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, în vederea 

actualizării. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului modificărilor și completărilor 

intervenite în cuprinsul Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, 

aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, în vederea 

actualizării. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

privat al municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din 

municipiul Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de selecție a candidaților pentru desemnarea 

membrilor consiliilor de administraţie ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare 

“Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului 

Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea exercitării votului privind aderarea de noi membri în cadrul Asociației. 

- inițiator Ciprian ANTROP, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru acoperirea costurilor nete de 

gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale care se va încheia cu organizațiile care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

29. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2020. 

30. Diverse. 

ART. 2 Proiectele de hotărâri însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, 

rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe, vor fi aduse la cunoștință publică 

prin publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea, www.primariatulcea.ro și 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 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 19 februarie 2021 
 

 
 

 

                                       Ștefan ILIE, 
                               Primarul Municipiului Tulcea 

 

    VIZAT 
PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 
AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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