ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

DISPOZIŢIA NR. 644
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL
TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ

Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133 alin.
(2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), 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
extraordinară publică pentru data de 04 iunie 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. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Tulcea pentru anul 2021.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
2. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne/externe în valoare de maximum 127.473.770 lei.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 96 din 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, 4, 5.
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.
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ART. 5 Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet
a Primăriei Municipiului Tulcea de către Direcția Administrație Publică Locală.
Dispoziţia a fost emisă astăzi 31 mai 2021
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