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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 136 
 

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 28 aprilie 2021, 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. 

 
 

 



2 

 

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 14 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                           Stere ȘACU        
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Anexa nr.  1 la Hotărârea Consiliului Local Tulcea  

Nr. 136 din 28.04.2021 

                                           

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, 


