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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 

 
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 598 
 

       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 27 mai 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. Alegerea președintelui de ședință. 

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

data de 28 aprilie 2021. 

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

176/30.08.2017 privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol 

efectuate la nivelul Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  

tehnico-economici și cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul Tulcea”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate si indexate, 

privind  închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă ȘTRANDULUI 

“CIUPERCA” PLAJĂ, str. Isaccei, înregistrată la poziția 568 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 8.200 mp la 4.567 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul 

Orășelul Copiilor”, str. Isaccei, înregistrată la poziția 654 din Inventarul bunurilor care aparțin 
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domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 20.805 mp la 15.140 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uzinei, înregistrată 

la poziția 124 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 1924 mp la 228 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţei de teren situată în municipiul Tulcea, str. 

Orizontului nr. 202, înregistrată la poziţia 958 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 

municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 3271 mp la 3399 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

aferent Drumului DR 328 în suprafaţă de 1.580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

suprafeței de 3342 mp, teren aferent Căii de acces situată în cartier E3, între strada Meduzei, Șoseaua 

Barajului și strada 1848, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafață de 800 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Biruinței FN, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafaţă de 6.234 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318, str. Barajului FN, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafaţă de 11.194 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318, conform măsurătorilor 

topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafaţă de 15.029 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, Parcela 318,  str. Isaccei FN, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafată de 279,31 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Plugarilor nr. 39, conform măsurătorilor 

topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafată de 87,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 115, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

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

în suprafată de 55,06 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 79A, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 

284,31 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Balizei nr. 31, Parcela G, Lot 12 și 

constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către Ciobanu Panait. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 

3399 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 202 şi constituirea 

dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC 

S.R.L.. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 

300,14 mp, identificat cu numărul cadastral 36099, carte funciară nr. 36099, aparţinând domeniului 

privat al municipiul Tulcea, str. Balizei nr. 38 si vânzarea cu exercitarea dreptului de preempțiune, prin 

negociere directǎ către Dumitrache Stelian Ionuț. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

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

111/28.05.2020 privind aprobarea proiectului «Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Liceului 

Tehnologic Henri Coandă – Tulcea prin eficientizare energetică», cod SMIS 130580 și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 224/26.07.2018 privind aprobarea  Programului  de  Îmbunătățire  a  Eficienței  Energetice  în  

Municipiul  Tulcea,  județul  Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul 
Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

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

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

117/28.11.2012 privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea la 

constituirea „Asociaţiei Smurd şi Salvatorii Tulceni”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 
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26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a 

Acţionarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

27. 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 George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

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

Acţionarilor pentru societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSOLIDARE, 

REABILITARE, AMENAJARE ȘI SUPRAÎNĂLȚARE CORPURI C1 ȘI C2”, intravilan, strada 

Frumoasă, nr. 8, carte funciară nr. 39895, număr cadastral vechi 8407, număr cadastral nou 39895, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

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 21 mai 2021 

 

                                      Ștefan ILIE, 

                                    Primarul Municipiului Tulcea 
 

VIZAT 
PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 
AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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