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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 1198 
 

        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 

pentru data de 15 octombrie 2021, ora 12:00, 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 modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 

tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și 

societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adiţional. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și 

mandatarea reprezentantilor unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a 

Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de 

Administrație al acestei societăți. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de 

Asistență și Protecție Socială Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de 882 mp, aparținând domeniului 

public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, strada Balizei F.N., înscris în Cartea Funciară cu 

numărul 38508, număr cadastral 38508. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr 

cadastral 49316, carte funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, 

identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

5. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 882 mp, situat în Tulcea, str. Balizei FN, 

identificat cu număr cadastral 38508, carte funciară nr. 38508, aparținând domeniului public al municipiului 

Tulcea, cu terenul în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 

49316, carte funciară nr. 49316, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea și cu terenul în suprafață 

de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 49348, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulcea. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Tulcea a terenului, 

în suprafață de 324 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulceam situat în Tulcea, str. Alunișului, 

lângă Depozitul de bunuri și manuale școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din 

Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST 

ETAPA I”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție „REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER, MUNICIPIUL TULCEA”. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea 

ca partener, alături de Compania Națională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră S.A., pentru pregătirea 

obiectivului de investiții “Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legătură cu conexiune la Drumul 

Expres Constanța – Tulcea – Brăila” și a Protocolului de colaborare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

ART. 2 Proiectele de hotărâri însoțite de anexele corespunzătoare, referatul de aprobare, raportul 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 

proiectele 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 11 octombrie 2021 

                                                                                              Ștefan ILIE, 

      VIZAT                                                                Primarul Municipiului Tulcea 
     PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 

Leventh IUSUF 
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