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                                       ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 
 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1909 
 

       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 16 decembrie 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 25 noiembrie 2021. 

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

Tulcea din data de 03 decembrie 2021. 

4. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant, al cărui mandat a fost validat. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și 

de arhitectură. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății  

Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., 

începând cu 01.01.2022. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței datorate de către societatea Aquaserv S.A . 

Tulcea, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare din județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 

263/27.09.2021, cu modificările și completările ulterioare. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii 

înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional 

Sofia, centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2021 – 2022. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

12. Proiect de hotărâre pentru premierea sportivilor afiliați Cluburilor sportive din municipiul 

Tulcea care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale oficiale în anul 

2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

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

terenului în suprafaţă de 717 mp, situat în Municipiul Tulcea, str. Taberei 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. 

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

suprafeței de 413 mp, teren aferent balcoanelor, situată în Tulcea, sector 16, 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 public al municipiului Tulcea a 

suprafeței de 59976 mp, teren aferent Căilor de acces, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în 

Tulcea, Sector 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. 

17. 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 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței construite a bunului imobil situat în 

Tulcea, Strada Arțarilor, nr. 2B, înregistrat la poziția 1255 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, modificat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului 
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Tulcea nr. 265/29.09.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 578 mp la 590 mp, 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 modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Teren 

la intrarea în Tulcea dinspre Babadag (Troița)”, înregistrată la poziția 584 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 4 mp la 53 

mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4400 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Combustibilului, nr. 2, înscris în 

cartea funciară nr. 33186. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației imobilului Sală de 

festivități a Liceului Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu”, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 

104, identificat prin număr cadastral 38863, Carte Funciară nr. 38863, înregistrat la poziția 856 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, din spațiu de învățământ în 

structură medicală cu destinația „Centru de vaccinare fix împotriva COVID-19”, începând cu data 

de 01.01.2022 până la data de 31.12.2022. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 219/29.07.2021 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. 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 lit. A din Hotărârea 

ConsiliuL nr. 311/28.10.2021 privind aprobarea Listei de priorități, precum și a Listei de 

repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii 

pentru tineri. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONCESIONARE 

TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE 

DE MARE TONAJ”, intravilan, str. Prelungirea Taberei, F.N., carte funciară nr.45013, număr 

cadastral 45013, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent și concesionarea prin 

încredințare directă a terenului în suprafață de 2921 mp, aparținând domeniului privat al 

municipiului, situat în Tulcea, str. Prelungirea Taberei FN, pentru amenajarea unei parcări pentru 

autovehicule și utilaje de mare tonaj. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ”, 

intravilan, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan, T 23, P 341, carte funciară nr. 43685, număr cadastral 

43685, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a 

suprafeţei de 7.500 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:2, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ”DESFIINȚARE 

CORPURI C1, C2, C4, C5 ȘI C6 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mahmudiei, 

nr. 77, carte funciară nr. 36177, număr cadastral 36177, Tulcea și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚII 

INTERIOARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE BIROURI ÎN SPAȚIU 

LOCUIBIL”, intravilan, Aleea Merișor, nr. 2, carte funciară nr. 43423, număr cadastral 43423, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REPARAȚIE 

CAPITALĂ ȘI MODIFICĂRI FUNCȚIONALE PENTRU TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN 

SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Bucovinei, 

nr. 4, carte funciară nr. 37707, număr cadastral vechi 5822/3, număr cadastral nou 37707, Tulcea și 

a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ P+M ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Voinicului, nr. 5, carte 

funciară nr. 39748, număr cadastral 39748, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE 

ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”, intravilan, strada Podgoriilor, nr. 10, bl. 12, sc. C, carte funciară nr. 

31246-C1, număr cadastral 31246-C1, Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”MANSARDARE 

LOCUINȚĂ, CONSTRUIRE FOIȘOR, ȘOPRON ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan, suburbia Tudor 

Vladimirescu, strada Viilor, nr. 1, carte funciară nr. 40858, număr cadastral 40858, Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Tulcea, Județul Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

36. 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 10 decembrie 2021 

 
 

 

 

                            Ștefan ILIE, 

                    VIZAT                                    Primarul Municipiului Tulcea 
 

PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 
Leventh IUSUF 
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