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             Nr. înreg. 8475/12.03.2021                                                  
 

 
 

ANUNŢ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, astăzi 12 martie 2021, se aduce la 

cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea următorului proiect de act 

normativ: 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului consultativ al oamenilor de 

afaceri la nivelul Municipiului Tulcea. 

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al consilierului 

local Dragoș Simion, înregistrat sub nr. 8990/10.03.2021, Raportul Direcției 

Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 8992/10.03.2020 și Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri, poate fi 

consultat la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 şi pe site-ul 

www.primariatulcea.ro. 

Cei interesaţi pot transmite, în scris, până pe data de 26.03.2021, propuneri, 

sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor depune la 

Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 sau se vor trimite pe 

adresa de e-mail:contact@primariatulcea.ro. 

Materialele vor cuprinde menţiunea “Recomandare la proiect de act normativ” 

pentru Oficiul de administraţie publică locală. 

 

 
 

                      p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA,                                     p. DIRECTOR D.A.P.L., 

                         Leventh IUSUF, director executiv                                    Valentina BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
 

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de ________________, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea Consiliului consultativ al oamenilor 

de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local Dragoș 

Simion; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local Dragoș Simion înregistrat sub  

nr. 8990/10.03.2021 şi raportul nr. 8992/10.03.2021 al Direcției Administrație Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 131/20.12.2016, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/29.03.2018, 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 294/25.10.2018 și Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 90/08.05.2019; 

- art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 și art. 40 din Constituția României; 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k) și alin. (14),  art. 136 alin. (1), art. 139 

alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Local al Municipiului Tulcea a 

Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea, ca structură fără 

personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte 

implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul economic la nivel local. 

ART. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ al 

oamenilor de afaceri, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului 

Tulcea. 
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ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

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

 

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

prezenţi. 
 

 
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                   
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de ________________, legal constituită; 

Examinând documentația întocmită privind înființarea Consiliului consultativ al 

oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local 

Dragoș Simion; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local Dragoș Simion înregistrat sub  

nr. 8990/10.03.2021 şi raportul nr. 8992/10.03.2021 al Direcției Administrație Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- „Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 131/20.12.2016, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/29.03.2018, 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 294/25.10.2018 și Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 90/08.05.2019; 

- art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 și art. 40 din Constituția României; 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k) și alin. (14),  art. 136 alin. (1), art. 139 

alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul Local al Municipiului Tulcea a 

Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea, ca structură fără 

personalitate juridică, care va funcţiona pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte 

implementarea şi monitorizarea politicilor publice în domeniul economic la nivel local. 

ART. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ al 

oamenilor de afaceri, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului 

Tulcea. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

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

 

 
 

                  Vizat                                                                                Inițiator,                                                    

            pentru legalitate                                                                             

      SECRETARUL GENERAL,                                                  Dragoș SIMION, 

   AL MUNICIPIULUI TULCEA                                              CONSILIER LOCAL 

         Leventh IUSUF 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 

Nr. 8990 din 10.03.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI 

CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

„Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 131/20.12.2016, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/29.03.2018, Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 294/25.10.2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 90/08.05.2019, definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a 

acestora, pe care administrația publică locală împreună cu principalii actori locali și le-au asumat 

pentru orizontul de timp 2030. 

Așa cum se preciza la momentul inițial al elaborării strategiei de dezvoltare, aceasta este un 

instrument de politică publică cu caracter programatic, ce necesită ajustare în intervalul de timp 

acoperit. Demersurile de actualizare fac parte din acest proces de ajustare necesar, pentru ca 

STRATEGIA să poată permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administrației publice 

locale pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor municipiului, creșterea calității vieții acestora, 

valorificarea identității locale. 

„Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, actualizată este un instrument util autorității 

publice locale prin aceea că: 

- permite identificarea nevoilor actuale de dezvoltare, respectiv a potențialului de dezvoltare a 

zonei; 

- permite utilizarea eficientă a resurselor prezente, prin direcționarea acestora către prioritățile de 

dezvoltare stabilite; 

- permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă şi operaționalizarea 

acestora; 

- permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile; 

- permite transparența decizională, actualizarea strategiei implicând un proces de consultare 

publică. 

Pentru a avea o perspectivă mai amplă privitoare la tendințele/ nevoile de evoluție locală, s-a 

dorit extinderea perioadei programatice până în 2030, chiar cunoscând faptul că nu exista o acoperire 

bugetară orientativă – locală/națională sau internațională pentru perioada 2020-2030. 

Astfel, Municipiul Tulcea își propune ca, în anul 2030, să fie un nucleu de dezvoltare, cu un 

mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realității socio-economice interne. 

Reanalizarea particularităților locale în cadrul procesului de ajustare/actualizare a strategiei de 

dezvoltare, a condus la concluzia că această evoluție va putea deveni posibilă prin: 

- valorificarea durabilă a poziției geo-strategice şi a resurselor naturale; 

- creșterea adaptabilității locuitorilor la particularitățile socio-economice locale şi promovarea 

incluziunii sociale; 
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- facilitarea accesului la utilități, servicii de calitate în domeniile asistență socială, sănătate şi 

educație; 

- susținerea culturii antreprenoriale şi a inovării; 

- creșterea competitivității şi atractivității economice la nivelul Municipiului Tulcea; 

- implicarea transparentă și activă a instituțiilor pentru dezvoltarea economico-socială 

echilibrată a municipiului; 

Cele trei abordări ale dezvoltării durabile la nivel local (economică, ecologică, socio-culturală), 

considerate ca repere de prezenta strategie, vor ține cont de necesitatea implementării unor măsuri 

menite să contribuie la creșterea valorilor indicatorilor municipiului Tulcea și de corelarea cu 

obiectivele strategiilor din teritoriu. 

Abordarea economică este cea care reprezintă motorul de dezvoltare al comunității locale. 

Autoritățile Publice Locale (APL) au instrumente limitate pentru intervenția directă asupra mediului 

economic al comunității, dar se poate remarca o cu totul altă situație în ceea ce privește intervenția 

indirectă și instrumentele avute la dispoziție de către APL pentru acest al doilea tip de intervenție. 

Astfel, prin deciziile strategice, și acțiunile APL pot fi create condiții favorabile evoluției mediului 

economic local. De asemenea, deloc de neglijat, este și stabilirea liniilor strategice de dezvoltare ale 

comunității locale. Rolul principal al APL, pe lângă cel de administrare eficientă a resurselor locale, 

este de a trata vizionar prioritățile locale, strategia, și de a proiecta în viitor direcțiile de dezvoltare 

favorabile comunității pe care o reprezintă. Responsabilitatea ce derivă din această componentă a 

activității APL este amplificată de existența unor condiții economice dificile sau de lipsa de 

predictibilitate a condițiilor economice generale, de cele mai multe ori independente de acțiunile APL. 

Abordarea ecologică pe care se fundamentează strategia de dezvoltare a municipiului Tulcea are 

ca principală sursă poziționarea geografică, resursele și nevoia de gestionare eficientă a acestora, astfel 

încât impactul asupra mediului să fie minim, iar efectele în plan economic maxime. Este cu siguranță 

necesară menținerea unui echilibru permanent între abordarea economică și cea ecologică. Suplimentar 

față de trecut, când era o practică obișnuită să fie sacrificate resurse importante doar pentru beneficii 

economice de moment, rolul APL a fost redefinit, iar conceptele de dezvoltare remodelate. Abordările 

actuale aduc provocări noi în fața APL constrânse, astfel, să aleagă cele mai bune practici pentru 

asigurarea comunităților pe care le reprezintă. De cele mi multe ori și costurile asociate acestui nou tip 

de abordare sunt mai mari, iar responsabilitatea identificării, atragerii și gestionării acestora revin tot 

APL. 

Abordarea ecologică, în cazul elaborării strategiei pentru Municipiul Tulcea este una 

transversală, ce induce influențe pe toate celelalte paliere datorită specificului local. Atunci când se 

face referire la specificul local nu se are în vedere doar faptul ca principalul motor pentru dezvoltarea 

locală este unul bazat pe turism și pe menținerea atractivității zonei. Patrimoniul natural existent 

reprezintă o valoare inestimabilă nu doar la nivel local, ci și la nivel național și european, fiind parte 

integrantă a valorilor la nivel mondial. 

Abordarea socio-culturală este influențată de specificul local și de tradițiile în acest domeniu. 

Zona în ansamblu și municipiul Tulcea în mod deosebit, reprezintă un model multicultural și multietnic 

aparte. Cel puțin din această perspectivă se poate afirma fără a greși că Tulcea era un pol al 

europenismului cu mult înainte ca principiile construcției europene să fi fost formulate explicit. Deși 

multiculturalismul este un factor prezent în întregul areal dobrogean și bine reprezentat la nivelul 
județului Tulcea, în cazul municipiului, această situație poate fi observată cel mai bine. 

Prin urmare, pentru îndeplinirea măsurilor și obiectivelor specifice din „Strategia de 

Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, în scopul realizării coeziunii sociale și dezvoltării 

socio-economice a Municipiului Tulcea, pentru implementarea și monitorizarea aplicării politicilor 

publice din domeniul economic la nivelul Municipiului Tulcea și pentru inițierea proiectelor privind 

acest domeniu la nivelul Consiliului Local al Municipiului Tulcea se are în vedere crearea unui cadru 

instituțional de consultare a partenerilor sociali, pe baza dialogului structurat, în condițiile unui 

parteneriat între administrație și societatea civilă. 
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Astfel, art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește că în cadrul Camerelor Parlamentului, 

Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, 

autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri 

pentru relaţia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui. 

Alineatul 2 al aceluiași articol, prevede că autorităţile publice menţionate la alin. (1) se vor 

consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de 

competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune. 

Dreptul la asociere este recunoscut și de Constituția României prin dispozițiile art. 40 potrivit 

cărora cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de 

asociere. 

Articolul 9 din Constituția României, stabilește că sindicatele, patronatele şi asociaţiile 

profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele 

contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 

membrilor lor. 

Având în vedere aspectele și textele de lege precizate mai sus, propun înființarea Consiliului 

Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea se va constitui pe 

lângă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ca structură fără personalitate juridică care va funcționa 

pe baza dialogului structurat în ceea ce privește implementarea și monitorizarea politicilor publice în 

domeniul economic la nivel local. 

Obiectivul general al Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri îl reprezintă optimizarea 

proceselor orientate către beneficiari, prin abordarea strategică a dezvoltării municipiului tulcea pe 

termen ling, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate 

și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre autoritățile administrației publice locale și 

cetățeni. 

Autoritățile administrației publice de la nivelul Municipiului Tulcea își propun implementarea 

dezideratului de a avea o administrație publică eficientă și recptivă la nevoile societății, sens în care își 

manifestă intenția de a crește dimensiunea participativă a sectorului ONG, a mediului academic 

românesc și a celorlalți parteneri sociali relevanți, să dezvolte cultura dialogului politic și social în 

România și să consilideze capacitatea acestora de a-și realiza cât mai bine și cât mai eficient 

activitățile, astfel încât aceștia să fie parteneri vizibili pe scena politico-administrativă și cenzori ai 

activității autorităților publice. 

Perspectiva administrației publice cu privire la societatea civilă trebuie să se modifice radical, 

aceasta urmând a fi abordată ca un partener real de dislog, capabil să sprijine în mod constructiv 

eforturile administrației de a lucra în beneficiul cetățeanului. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea va oferi sugestii 

privind politicile publice locale de o manieră organizată și structurată, va funcționa ca o structură 

consultativă și apolitică, fără personalitate juridică, bazată pe participare cetățenească voluntară și  

pro-bono, o platformă de dialog civic structurat, flexibilă și deschisă tuturor celor interesați de politicile 

publice locale.   
Această structură consultativă va fi formată din: 

1) Membri cu drept de vot: 

a) Primarul Municipiului Tulcea sau persoana desemnată; 

b) Administratorul public al municipiului Tulcea; 

c) un număr de unsprezece oameni de afaceri, invitați de către Primarul Municipiului Tulcea; 

d) un număr de șase reprezentanți asociațiilor și/sau organizațiilor profesionale, patronale și 

sindicale reprezentative și ai O.N.G.-urilor cu activitate în domeniul economic, invitați de către 

Primarul Municipiului Tulcea; 
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Activitatea Consiliului consultativ este coordonată de un președinte ales de plen, pentru un 

mandat de șase luni, care poate fi reînnoit. Alegerea președintelui se face cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenți. 

 

2) Invitați, fără drept de vot: 

a) Membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, invitați 

permanent; 

b) Personalități ale Municipiului Tulcea. 

Nominalizarea reprezentanților asociațiilor profesionale și organizațiilor din mediul economic, 

în Consiliul consultativ, se realizează, prin desemnarea, în scris, de către conducerea acestora, a 

membrilor titulari și a membrilor supleanți, validați în ședința Consiliului consultativ, pe baza 

mandatelor primite. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea se va organiza și 

funcționa conform unui regulament aprobat prin hotărârea autorității deliberative.  

Pe cale de consecință, se impune necesitatea inițierii proiectului de hotărâre privind înființarea 

Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea. 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rugăm să-l 

adoptaţi în forma şi conţinutul redactat. 

 

INIȚIATOR, 
 

DRAGOȘ SIMION 
 

CONSILIER LOCAL 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 
Direcția Administrație Publică Locală 

 

Nr. înreg. 8992/10.03.2021         

                                                                                                                                               APROB, 

                                                                                       p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

                                                                               Leventh IUSUF, secretar general 
 

 

RAPORT 
 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV 

AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

„Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 131/20.12.2016, modificată și completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/29.03.2018, Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 294/25.10.2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 90/08.05.2019, definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a 

acestora, pe care administrația publică locală împreună cu principalii actori locali și le-au asumat 

pentru orizontul de timp 2030. 

Așa cum se preciza la momentul inițial al elaborării strategiei de dezvoltare, aceasta este un 

instrument de politică publică cu caracter programatic, ce necesită ajustare în intervalul de timp 

acoperit. Demersurile de actualizare fac parte din acest proces de ajustare necesar, pentru ca 

STRATEGIA să poată permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administrației publice 

locale pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor municipiului, creșterea calității vieții acestora, 

valorificarea identității locale. 

„Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, actualizată este un instrument util autorității 

publice locale prin aceea că: 

- permite identificarea nevoilor actuale de dezvoltare, respectiv a potențialului de dezvoltare a 

zonei; 

- permite utilizarea eficientă a resurselor prezente, prin direcționarea acestora către prioritățile de 

dezvoltare stabilite; 

- permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă şi operaționalizarea 

acestora; 

- permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile; 

- permite transparența decizională, actualizarea strategiei implicând un proces de consultare 

publică. 

Pentru a avea o perspectivă mai amplă privitoare la tendințele/ nevoile de evoluție locală, s-a 

dorit extinderea perioadei programatice până în 2030, chiar cunoscând faptul că nu exista o acoperire 

bugetară orientativă – locală/națională sau internațională pentru perioada 2020-2030. 

Astfel, Municipiul Tulcea își propune ca, în anul 2030, să fie un nucleu de dezvoltare, cu un 

mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realității socio-economice interne. 

Reanalizarea particularităților locale în cadrul procesului de ajustare/actualizare a strategiei de 

dezvoltare, a condus la concluzia că această evoluție va putea deveni posibilă prin: 
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- valorificarea durabilă a poziției geo-strategice şi a resurselor naturale; 

- creșterea adaptabilității locuitorilor la particularitățile socio-economice locale şi promovarea 

incluziunii sociale; 

- facilitarea accesului la utilități, servicii de calitate în domeniile asistență socială, sănătate şi 

educație; 

- susținerea culturii antreprenoriale şi a inovării; 

- creșterea competitivității şi atractivității economice la nivelul Municipiului Tulcea; 

- implicarea transparentă și activă a instituțiilor pentru dezvoltarea economico-socială 

echilibrată a municipiului; 

Cele trei abordări ale dezvoltării durabile la nivel local (economică, ecologică, socio-culturală), 

considerate ca repere de prezenta strategie, vor ține cont de necesitatea implementării unor măsuri 

menite să contribuie la creșterea valorilor indicatorilor municipiului Tulcea și de corelarea cu 

obiectivele strategiilor din teritoriu. 

Abordarea economică este cea care reprezintă motorul de dezvoltare al comunității locale. 

Autoritățile Publice Locale (APL) au instrumente limitate pentru intervenția directă asupra mediului 

economic al comunității, dar se poate remarca o cu totul altă situație în ceea ce privește intervenția 

indirectă și instrumentele avute la dispoziție de către APL pentru acest al doilea tip de intervenție. 

Astfel, prin deciziile strategice, și acțiunile APL pot fi create condiții favorabile evoluției mediului 

economic local. De asemenea, deloc de neglijat, este și stabilirea liniilor strategice de dezvoltare ale 

comunității locale. Rolul principal al APL, pe lângă cel de administrare eficientă a resurselor locale, 

este de a trata vizionar prioritățile locale, strategia, și de a proiecta în viitor direcțiile de dezvoltare 

favorabile comunității pe care o reprezintă. Responsabilitatea ce derivă din această componentă a 

activității APL este amplificată de existența unor condiții economice dificile sau de lipsa de 

predictibilitate a condițiilor economice generale, de cele mai multe ori independente de acțiunile APL. 

Abordarea ecologică pe care se fundamentează strategia de dezvoltare a municipiului Tulcea are 

ca principală sursă poziționarea geografică, resursele și nevoia de gestionare eficientă a acestora, astfel 

încât impactul asupra mediului să fie minim, iar efectele în plan economic maxime. Este cu siguranță 

necesară menținerea unui echilibru permanent între abordarea economică și cea ecologică. Suplimentar 

față de trecut, când era o practică obișnuită să fie sacrificate resurse importante doar pentru beneficii 

economice de moment, rolul APL a fost redefinit, iar conceptele de dezvoltare remodelate. Abordările 

actuale aduc provocări noi în fața APL constrânse, astfel, să aleagă cele mai bune practici pentru 

asigurarea comunităților pe care le reprezintă. De cele mi multe ori și costurile asociate acestui nou tip 

de abordare sunt mai mari, iar responsabilitatea identificării, atragerii și gestionării acestora revin tot 

APL. 

Abordarea ecologică, în cazul elaborării strategiei pentru Municipiul Tulcea este una 

transversală, ce induce influențe pe toate celelalte paliere datorită specificului local. Atunci când se 

face referire la specificul local nu se are în vedere doar faptul ca principalul motor pentru dezvoltarea 

locală este unul bazat pe turism și pe menținerea atractivității zonei. Patrimoniul natural existent 

reprezintă o valoare inestimabilă nu doar la nivel local, ci și la nivel național și european, fiind parte 

integrantă a valorilor la nivel mondial. 

Abordarea socio-culturală este influențată de specificul local și de tradițiile în acest domeniu. 

Zona în ansamblu și municipiul Tulcea în mod deosebit, reprezintă un model multicultural și multietnic 
aparte. Cel puțin din această perspectivă se poate afirma fără a greși că Tulcea era un pol al 

europenismului cu mult înainte ca principiile construcției europene să fi fost formulate explicit. Deși 

multiculturalismul este un factor prezent în întregul areal dobrogean și bine reprezentat la nivelul 

județului Tulcea, în cazul municipiului, această situație poate fi observată cel mai bine. 

Prin urmare, pentru îndeplinirea măsurilor și obiectivelor specifice din „Strategia de 

Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, 2016-2030, în scopul realizării coeziunii sociale și dezvoltării 

socio-economice a Municipiului Tulcea, pentru implementarea și monitorizarea aplicării politicilor 

publice din domeniul economic la nivelul Municipiului Tulcea și pentru inițierea proiectelor privind 

acest domeniu la nivelul Consiliului Local al Municipiului Tulcea se are în vedere crearea unui cadru 
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instituțional de consultare a partenerilor sociali, pe baza dialogului structurat, în condițiile unui 

parteneriat între administrație și societatea civilă. 

Astfel, art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările și completările ulterioare, stabilește că în cadrul Camerelor Parlamentului, 

Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituţiei Avocatul Poporului, 

autorităţilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri 

pentru relaţia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui. 

Alineatul 2 al aceluiași articol, prevede că autorităţile publice menţionate la alin. (1) se vor 

consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de 

competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune. 

Dreptul la asociere este recunoscut și de Constituția României prin dispozițiile art. 40 potrivit 

cărora cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de 

asociere. 

Articolul 9 din Constituția României, stabilește că sindicatele, patronatele şi asociaţiile 

profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele 

contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 

membrilor lor. 

Având în vedere aspectele și textele de lege precizate mai sus, propunem adoptarea proiectului 

de hotărâre privind înființarea Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului 

Tulcea. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea se va constitui pe 

lângă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ca structură fără personalitate juridică care va funcționa 

pe baza dialogului structurat în ceea ce privește implementarea și monitorizarea politicilor publice în 

domeniul economic la nivel local. 

Obiectivul general al Consiliului Consultativ al oamenilor de afaceri îl reprezintă optimizarea 

proceselor orientate către beneficiari, prin abordarea strategică a dezvoltării municipiului tulcea pe 

termen ling, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate 

și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre autoritățile administrației publice locale și 

cetățeni. 

Autoritățile administrației publice de la nivelul Municipiului Tulcea își propun implementarea 

dezideratului de a avea o administrație publică eficientă și recptivă la nevoile societății, sens în care își 

manifestă intenția de a crește dimensiunea participativă a sectorului ONG, a mediului academic 

românesc și a celorlalți parteneri sociali relevanți, să dezvolte cultura dialogului politic și social în 

România și să consilideze capacitatea acestora de a-și realiza cât mai bine și cât mai eficient 

activitățile, astfel încât aceștia să fie parteneri vizibili pe scena politico-administrativă și cenzori ai 

activității autorităților publice. 

Perspectiva administrației publice cu privire la societatea civilă trebuie să se modifice radical, 

aceasta urmând a fi abordată ca un partener real de dislog, capabil să sprijine în mod constructiv 

eforturile administrației de a lucra în beneficiul cetățeanului. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea va oferi sugestii 

privind politicile publice locale de o manieră organizată și structurată, va funcționa ca o structură 
consultativă și apolitică, fără personalitate juridică, bazată pe participare cetățenească voluntară și  

pro-bono, o platformă de dialog civic structurat, flexibilă și deschisă tuturor celor interesați de politicile 

publice locale.   

Această structură consultativă va fi formată din: 

1) Membri cu drept de vot: 

a) Primarul Municipiului Tulcea sau persoana desemnată; 

b) Administratorul public al municipiului Tulcea; 

c) un număr de unsprezece oameni de afaceri, invitați de către Primarul Municipiului Tulcea; 
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d) un număr de șase reprezentanți asociațiilor și/sau organizațiilor profesionale, patronale și 

sindicale reprezentative și ai O.N.G.-urilor cu activitate în domeniul economic, invitați de către 

Primarul Municipiului Tulcea; 

Activitatea Consiliului consultativ este coordonată de un președinte ales de plen, pentru un 

mandat de șase luni, care poate fi reînnoit. Alegerea președintelui se face cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenți. 

2) Invitați, fără drept de vot: 

a) Membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, invitați 

permanent; 

b) Personalități ale Municipiului Tulcea. 

Nominalizarea reprezentanților asociațiilor profesionale și organizațiilor din mediul economic, 

în Consiliul consultativ, se realizează, prin desemnarea, în scris, de către conducerea acestora, a 

membrilor titulari și a membrilor supleanți, validați în ședința Consiliului consultativ, pe baza 

mandatelor primite. 

Consiliul Consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea se va organiza și 

funcționa conform regulamentului anexat aprobat prin hotărârea autorității deliberative.  

În concluzie, având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k) și alin. (14), 

 art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a elaborat proiectul de hotărâre 

alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea.    

 

 

p. DIRECTOR D.A.P.L. 

 

Valentina BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 

fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 
ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 



14 

 

Anexa nr.  1 la Hotărârea Consiliului Local Tulcea  

Nr._______din______________ 

                                           

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR 

DE AFACERI 

 

I. Dispozitii generale 

Art. 1 Consiliul consultativ al oamenilor de afaceri, denumit in continuare Consiliu consultativ, 

este o structură cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Local 

al Municipiului Tulcea, în condițiile unui parteneriat între administrație și societatea civilă, în vederea 

creării cadrului instituțional de consultare a partenerilor sociali, pe baza dialogului structurat în ceea ce 

privește:  

a) implementarea și monitorizarea aplicării politicilor publice din domeniul economic la nivelul 

Municipiului Tulcea; 

b) proiectele inițiate în domeniul economic supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea; 

c) îndeplinirea măsurilor și obiectivelor specifice din „Strategia de Dezvoltare a 

Municipiului Tulcea”, 2016-2030, în scopul realizării coeziunii sociale și dezvoltării socio-economice 

a Municipiului Tulcea. 

Art. 2 Consiliul consultativ este constituit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea și își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentului  regulament de organizare și 

funcționare și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.  

Art. 3 Activitatea Consiliului consultativ se desfățoară la sediul Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20 sau în altă locație stabilită prin 

invitația de participare. 

  

II. Componenta Consiliului consultativ 

 

Art. 4 Consiliul consultativ  este format din: 

1) Membri cu drept de vot: 

a) Primarul Municipiului Tulcea sau persoana desemnată; 

b) Administratorul public al municipiului Tulcea; 

c) un număr de unsprezece oameni de afaceri, invitați de către Primarul Municipiului Tulcea; 

d) un număr de șase reprezentanți asociațiilor și/sau organizațiilor profesionale, patronale și 

sindicale reprezentative și ai O.N.G.-urilor cu activitate în domeniul economic, invitați de către 

Primarul Municipiului Tulcea; 

2) Invitați, fără drept de vot: 

a) Membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, invitați 

permanent; 

b) Personalități ale Municipiului Tulcea. 

Art. 5 Activitatea Consiliului consultativ este coordonată de un președinte ales de plen, pentru 

un mandat de șase luni, care poate fi reînnoit. Alegerea președintelui se face cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenți. 

Art. 6 Nominalizarea reprezentanților asociațiilor profesionale și organizațiilor din mediul 

economic, în Consiliul consultativ, se realizează, prin desemnarea, în scris, de către conducerea 

acestora, a membrilor titulari și a membrilor supleanți, validați în ședința Consiliului consultativ, pe 

baza mandatelor primite. 
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III. Structura organizatorică a Consiliului consultativ        

  

Art. 7 Structurile interne ale Consiliului consultativ sunt următoarele: 

a) Plenul, condus de un președinte ales; 

b) Secretariatul; 

Art. 8 Plenul se întrunește lunar, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea 

președintelui acestuia și adoptă, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, recomandări cu caracter 

consultativ.  

Art. 9 Convocarea plenului în sesiune ordinară se face de către secretariat cu cel puțin 7 zile 

calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel 

puțin 2 zile calendaristice înainte. 

Art. 10 În funcție de tematică înscrisă pe ordinea de zi, la ședințele Consiliului consultativ pot 

participa, în calitate de invitați: alți oameni de afaceri, specialiști, personalități, reprezentanți ai 

asociațiilor și/sau organizațiilor profesionale representative, reprezentanți ai O.N.G.-urilor cu activitate 

în domeniile de interes, autorități ale administrației publice, reprezentanți ai instituțiilor publice și/sau 

administrației publice etc.  

Art. 11 Plenul Consilului consultativ are următoarele atribuții: 

a) alege președintele Consiliului consultativ pentru un mandat de șase luni, care pote fi reînnoit 

cu majoritatea voturilor membrilor consiliului; 

b) propune modificarea și completarea prezentului regulament; 

c) adoptă, cu majoritatea membrilor prezenți, recomandări, cu caracter consultativ care vor fi 

transmise Primarului Municipiului Tulcea; 

d) identifică probleme, analizează și stabilește modul de soluționare a acestora; 

e) propune proiecte de dezvoltare în domeniul economic și inițiază acțiuni care conduc la 

dezvoltarea mediului de afaceri; 

f) sprijină activitățile/proiectele de promovare (investițională) a Municipiului Tulcea; 

g) oferă asistență de specialitate în derularea programelor și proiectelor de dezvoltare din 

domeniul economic; 

h) analizează și face propuneri cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor/evenimentelor 

din domeniul economic; 

i) urmărește implementarea măsurilor recomandate. 

Art. 12 Secretariatul Consiliului consultativ este asigurat de funcționari din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, desemnați de către acesta.  

Art. 13 Atribuțiile secretariatului sunt următoarele: 

a) ține registrul de procese verbale de ședință și registrul de recomandări; 

b) întocmește procesele verbale ale sesiunilor plenului; 

c) ține evidența documentelor Consiliului consultativ; 

d) convoacă sesiunile de lucru; 

e) redactează și expediază corespondența Consiliului consultativ. 

 

IV. Dispozitii finale 

 

Art. 14 Modificarea și completarea prezentului regulament se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea la propunerea președintelui Consiliului consultativ. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER LOCAL, 


