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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 
 

 
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 461 
 

       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 28 aprilie 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 31 martie 2021. 

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

Tulcea din data de 12 aprilie 2021. 

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

nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de 

comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și 

care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 cu rata 

inflaţiei de 2,6%. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale de către organul 

fiscal local. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 68/31.03.2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 
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8. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George 

Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări  

Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus 

VI”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Uniunea Artiștilor Plastici din 

România, filiala Tulcea în vederea realizării proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea    

nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul 

Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu 

prilejul împlinirii a 50 ani de căsătorie. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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 “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE 

LA INTERSECȚIA STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI  

STR. PĂCII - INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Coziei, înregistrată 

la poziția 891 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 4485,96 mp la 4288 mp, 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 Iluziei, înregistrată 

la poziția 901 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 297,96 mp la 339 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

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

înregistrată la poziția 49 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 3720 mp la 3636 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 Balizei, înregistrată 

la poziția 890 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Azimut, înregistrată 

la poziția 889 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 936,6 mp la 2837 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Amiezii, 

înregistrată la poziția 897 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1075,74 mp la 1851 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Meduzei, 

înregistrată la poziția 198 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 875 mp la 4497 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Izvorului, 

înregistrată la poziția 894 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Nicolae Bălcescu, 

înregistrată la poziția 12 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă Aleii Cristina, înregistrată 

la poziția 132 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Gazelei, 

înregistrată la poziția 895 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Ion Nenițescu, 

înregistrată la poziția 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 
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26. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Mizei, înregistrată 

la poziția 898 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat 

prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Plugarilor, 

înregistrată la poziția 91 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uverturii, 

înregistrată la poziția 1167 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Vezuviu, 

înregistrată la poziția 896 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă Lacului ”CIUPERCA”, 

înregistrată la poziția 888 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

31. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a 

terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

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

suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcţiilor provizorii cu destinația de 

garaje. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

33. Proiect de hotărâre privind desființarea construcţiilor cu caracter provizoriu având funcţiunea 

de “garaje” executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii 

prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, 

dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între 

Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de 

gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, 

alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a 

Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

36. Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului consultativ al oamenilor de afaceri la 

nivelul Municipiului Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a 

Acţionarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

38. Informare privind activitatea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea în anul 2020. 

39. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Direcția de Poliție Locală în anul 2020. 

40. 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 22 aprilie 2021 
 
 

                                      Ștefan ILIE, 

                                    Primarul Municipiului Tulcea 
 

VIZAT 
PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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