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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 939 
 

       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 30 august 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 29 iulie 2021. 

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

din data de 10 august 2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Tulcea pentru 

trimestrul II al anului 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției 

Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 141/27.05.2021 privind aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate și 

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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea 

în calitate de partener alături de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea în vederea aplicării pentru 

finanţarea şi implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene  2014-2021 (Active 

Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică 

în România: documentare, informare și acțiune”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

8. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la „Convenția Primarilor privind Clima 

și Energia”(Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 698 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 nr. 

18, Aleea Mugurel, nr. 4, conform măsurătorilor topo cadastrale, 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 trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public 

al municipiului Tulcea a terenului aferent construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, în suprafață totală 

de 1176,75 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Parc Victoria – str. 1848, precum și modificarea și 

completarea poziției 653 din anexa Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 

privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

referitoare la bunul imobil “Parcul Victoria, str. Victoriei”, 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 modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul 

Personalităților, str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 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 32.200 mp la 15.447 mp, 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 modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la 

poziția 266 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 3259 mp la 3566 mp, 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 construcțiilor provizorii cu 

destinația de garaje din zona Spitalului str. 1848 - str. Iuliu Maniu, înregistrată la poziția 1194 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 

1541,15 mp la 3602 mp, din care suprafață construită de 1729 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 dezmembrarea terenului în suprafaţă de 674 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Miron Costin nr. 6 A, înscris în cartea 

funciară nr. 37135. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială a 

imobilului, teren și clădire, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, str. Navaliștilor nr. 13, în 

vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost “Phoenix”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației 

de încărcare autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea intrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în 

municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 367/20.12.2018. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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. 
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- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea 

creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes 

local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Tatiana HALIȚ, Consilier local 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă la nivelul 

Municipiului Tulcea și a regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă. 

- inițiator Tatiana HALIȚ, Consilier local 

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

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de Cetățean de 

Onoare al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ 

P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 67, P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral 

vechi 5739/1/2, număr cadastral nou 42497, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și 

introducerea în intravilan a suprafeţei de 600 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE 

REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

23. Raport privind activitatea asistenților personali în semestrul I al anului 2021.  

24. 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 24 august 2021 
 

 

                            Ștefan ILIE, 

                    VIZAT                                    Primarul Municipiului Tulcea 
 

PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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