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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 
 

 

           DISPOZIŢIA NR. 1978 
 

PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA NR. 

1259/09.11.2020 PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI 

TULCEA CĂTRE VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA, DOMNUL GEORGE ȘINGHI 

 

Ștefan ILIE - Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea;  

Luând în discuţie referatul nr. P 424/22.12.2021, întocmit de Primarul Municipiului Tulcea, privind 

necesitatea delegării unor atribuţii ale acestuia către viceprimarul municipiului Tulcea, domnul George ȘINGHI;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 189 adoptată în şedinţa 

extraordinară convocată de îndată din data de 06 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului municipiului 

Tulcea;  

Luând în considerare art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând cont de Informarea către domnul George ȘINGHI cu privire la delegarea unor atribuții ale 

Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată cu nr. P 422/22.12.2021;  

În baza Dispoziției Primarului Municipiului Tulcea nr. 1259/09.11.2020 privind delegarea unor atribuţii 

ale Primarului Municipiului Tulcea către Viceprimarul Municipiului Tulcea, domnul George ȘINGHI, 

modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 854/30.07.2021 și prin Dispoziția Primarului 

Municipiului Tulcea nr. 1922/16.12.2021; 

În temeiul dispoziţiilor art. 152 alin. (1), art. 157, art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și art. 

199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

                                                      DISPUN: 

 

ART. 1 Se modifică şi se completează art. 1 din Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea nr. 

1259/09.11.2020 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Municipiului Tulcea către Viceprimarul 

Municipiului Tulcea, domnul George ȘINGHI, modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 

854/30.07.2021 și prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1922/16.12.2021, care va avea următorul 

conţinut: 

“ART. 1 Începând cu data prezentei, pe durata mandatului primarului, se deleagă domnului George 

ȘINGHI, viceprimarul municipiului Tulcea, calitatea de ordonator principal de credite, precum și competenţa de 

a aproba, îndruma, coordona, controla, verifica, evalua şi urmări activitatea următoarelor servicii publice locale, 

direcții, servicii, birouri și compartimente din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea: 

1. Direcţia tehnică: 

a) Serviciul Dezvoltare Investiţii; 

b) Serviciul Gospodărie Municipală: 

b1) Birou Infrastructură stradală; 

b2) Compartiment Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Verzi; 

b3) Compartiment Iluminat Public;  

b4) Compartiment Edilitar Gospodăresc; 

c) Birou Monitorizare Servicii Publice și Strategii/Programe; 

2. Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă: 

a) Serviciul Management Proiecte de Infrastructură și Mediu;  

b) Biroul Management Proiecte Resurse Umane, Asistență Socială, Educație, Cultură, Turism;  

3. Serviciul Achiziții Publice; 

4. Compartimentul Avizare Activități Comerciale; 

5. Compartimentul Guvernanță Corporativă; 

6. Direcția de Asistență și Protecție Socială; 
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7. Societatea Servicii Publice S.A. ; 

8. Societatea Aquaserv S.A. Tulcea.”    

“ART. 2 Se modifică şi se completează art. 2 din Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea nr. 

1259/09.11.2020 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Municipiului Tulcea către Viceprimarul 

Municipiului Tulcea, domnul George ȘINGHI, prin modificarea literei b) și prin adăugarea literei d1) și a literei 

aa), care vor avea următorul conţinut: 

b) Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării 

serviciilor publice de interes local: serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, serviciile comunitare de 

utilităţi publice de interes local (serviciul de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Tulcea, serviciul 

public de salubrizare a Municipiului Tulcea urmărit de Serviciul Gospodărie Municipală); 

d1) În exercitarea acestei atribuții pe linia gospodăriei municipale va semna următoarele categorii de acte: 

d1.1) - aprobare Note de Fundamentare/Note jutificative; 

d1.2) - aprobare Fundamentare prețuri – Devize estimative; 

d1.3) - aprobare referate de necesitate/referate; 

d1.4) - aprobare Caiete de sarcini; 

d1.5) - aprobare referat constituire comisie de recepție la terminarea lucrărilor; 

d1.6) - aprobare referat constituire comisie de recepție finală a lucrărilor; 

d1.7) - semnare Ordin de începere a lucrărilor; 

d1.8) - aprobare Situații de lucrări în cadrul contractelor care se desfășoară prin SGM; 

d1.9) - aprobare Raportul Dirigintelui de șantier; 

d1.10) - aprobare Situații de lucrări executate de Secția Întreținere Domeniu Public; 

d1.11) - aprobare Situații de lucrări executate de societatea Servicii Publice S.A. pentru activitățile de: 

Colectare Transport Deșeuri Municipale; Salubrizare stradală; Calamități; Ecarisaj; Zone verzi; Întreținere 

fântâni arteziene; 

d1.12) - aprobare Rapoarte/corapoarte pentru proiectele de hotărâri inițiate; 

d1.13) - aprobare Procese-verbale de recepție a lucrărilor; 

d1.14) - aprobare Situații de plată; 

d1.15) - aprobare Note Justificative în cadrul contractelor de lucrări/servicii; 

d1.16) - semnare adrese către Trezorerie privind eliberarea garanției de bună execuție în cadrul 

contractelor; 

aa) Coordonează şi controlează realizarea serviciului public de salubrizare a Municipiului Tulcea prin 

societatea Servicii Publice S.A.; 

aa.1) În exercitarea acestei atribuții pe linia serviciului public de salubrizare a Municipiului Tulcea va 

semna următoarele categorii de acte: 

aa.1.1) - aprobare rapoarte/corapoarte la proiectele de hotărâri inițiate.” 

ART. 3 Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Primarului Municipiului Tulcea nr. 1259/09.11.2020 privind 

delegarea unor atribuţii ale Primarului Municipiului Tulcea către Viceprimarul Municipiului Tulcea, domnul 

George ȘINGHI, modificată prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 854/30.07.2021 și prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1922/16.12.2021 rămân neschimbate. 

ART. 4 Direcţia Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta dispoziţie domnului 

viceprimar George ȘINGHI, Compartimentului Resurse Umane, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

              

        Dispoziţia a fost emisă astăzi, 23.12.2021 

                             Ștefan ILIE, 

                          Primarul Municipiului Tulcea 
    VIZAT 

PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

TULCEA, 

Leventh IUSUF 
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