
1 

 

                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 809 
 

       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 29 iulie 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 30 iunie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al 

anului 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în 

stare de insolvabilitate. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

4. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, 

radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal 

Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului “Susținerea performanței în boxul feminin  tulcean 

2021”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu societatea Art Focus Internațional 

S.R.L. în vederea producției unui film publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

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

Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea organizării Târgului de creații de autor „Iarmaroc 

Design Fair”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 
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8. Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes 

local. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil Parcare 

publică - str.  Piața Independenței nr. 1- Casa Sindicatelor, înregistrată la poziția 1096 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 4671 mp 

la 4541 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 modificarea și completarea poziției 679 din anexa Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de 

învățământ Liceul de artă ”George Georgescu”, str. Babadag nr. 138, 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 pentru modificarea și completarea poziției 682 din anexa Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de 

învățământ Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, str. I.L. Caragiale nr. 20, 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 pentru modificarea și completarea poziției 686 din anexa Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu 

program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, 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 modificarea suprafeței de teren aferentă str. Mahmudiei F.N., 

înregistrată la poziția 955 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1879,50 mp la 2055 mp, 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 modificarea suprafeței bunului imobil Teren str. Spitalului (Secția 

de Întreținere și Administrare Patrimoniu - S.I.D.P.), înregistrată la poziția 793 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 19787 mp la 

suprafață totală măsurată a imobilului de 18759 mp, din care suprafață construită de 1091 mp, 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 modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând 

domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 
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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 121,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Bacului 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. 

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

imobilului situat în municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista 

Monumentelor istorice sub cod TL II m B 05965, identificat cu numărul cadastral 2234, cartea funciară 

nr. 30728, format din teren în suprafață de 872,00 mp și construcție în suprafață de 729,00 mp, 

identificată cu numărul cadastral 2234-C1, având destinația de sediu administrativ S+P+1 și darea 

acestuia în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

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

în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter şi concesionarea prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, 

parter în favoarea doamnei Ene Frosina. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

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

2270 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200 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, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului de sport în suprafață de 

800,00 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 7, 

aflat în administrarea Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, în vederea amenajării unui teren sintetic de 

sport. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

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

145/27.05.2021 privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent 

Drumului DR 328 în suprafaţă de 1580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii ”strada 

Podului” Drumului DR 328. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de 

“Picnic“ din cadrul zonei “Parc Lac Ciuperca” din Municipiul Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de 

gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 4, 5. 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi 

efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019. 

- inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local 
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Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

25. 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 additional. 

- inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

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

prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, 

încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind instituirea unei retrageri minime obligatorii de 23,50 metri a 

construcțiilor noi față de axul actual al străzii Barajului. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 2, 5. 

28. 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 iulie 2021 
 

 

                                      Ștefan ILIE, 

                                    Primarul Municipiului Tulcea 
 

VIZAT 
PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulcea, 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 

http://www.primariatulcea.ro/

