
ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL SULINA
P R I M A R

D I S P O Z I ȚI A N R. 248
privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință extraordinară

Doamna Maria Bălan, viceprimarul orașului Sulina cu atribuții delegate conform art.
163 din O.U.G. nr. 57/2019;

Având în vedere prevederile:
Art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. “a”, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

D i s p u n:

Art. 1. – Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Local al orașului Sulina, în
data de 03.09.2020, ora 14.00, în sala de expoziție - Școala Veche - Str. Costache Negri, Nr.10.

Art. 2. - Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le-au fost
trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa care face parte integranta
din prezenta dispoziție.

Art. 3. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzând proiectele de
hotărâre însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele
compartimentelor de specialitate, precum și celelalte documente conexe sunt puse la
dispoziția consilierilor locali, în format hârtie, la sediul Primăriei orașului Sulina.

(2) Proiectul ordinii de zi a sedinței Consiliului local al Orașului Sulina se
aduce la cunoștință locuitorilor orașului Sulina prin afișare pe pagina de internet
www.primaria-sulina.ro.

Art. 4. Asupra proiectelor de hotărâre inițiate se pot formula și depune amendamente
în condițiile O.U.G. nr. 57/2019.

Art. 5 Prezenta dispoziție se afișeaza la sediul Primăriei orașului Sulina, se publică
pe pagina de internet www.primaria-sulina.ro și se înainteaza Prefectului județului Tulcea
pentru exercitarea controlului de legalitate.

Emisă astăzi, 01.09.2020

VICEPRIMAR,
Cu atributii delegate cf.
art. 163/O.U.G. nr. 57/2019 Contrasemnează,

Maria BĂLAN
SECRETAR GENERAL,
jr. IONIȚĂ CAMELIA

http://www.primaria-sulina.ro/
http://www.primaria-sulina.ro/


ROMANIA Anexa la Dispoziția Primarului Orasului Sulina nr. 248/ 01.09.2020
JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
P R I M A R

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare din data de 03.09.2020, ora 14.00

*Denumirea comisiilor de specialitate:

Comisia 1-pentru probleme economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public
si privat al orasului, servicii si comert, implementare proiecte;
Comisia 2- pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiator Comisii de
specialitate

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice
actualizate, precum și a cheltuielilor
legate de proiect și a contribuției proprii a
Orașului Sulina pentru proiectul
“ Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii portuare a Portului Sulina”

Viceprimarul
orasului Sulina-
Maria BĂLAN

1,2,3,4

2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile
interne pentru asigurarea cofinanțării
proiectului “Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii portuare a Portului Sulina”.

Viceprimarul
orasului Sulina-
Maria BĂLAN

1,2,3,4

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezilierii contractului de finanțare
nerambursabilă nr. 237/13.05.2019
Restaurarea obiectivului de patrimoniu
cimitirul multietnic din orașul Sulina,
județul Tulcea, cod SMYS 128918.

Viceprimarul
orasului Sulina-
Maria BĂLAN

1,2,3,4

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea
întocmirii documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru
obiectivul de investiții „Restaurarea
obiectivului de patrimoniu cimitirul
multietnic din orașul Sulina, județul
Tulcea” în vederea depunerii unei cereri
de finanțare în cadrul P.O.R. 2014-2020,
axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea si
dezvoltarea patrimoniului natural si
social.

Viceprimarul
orasului Sulina-
Maria BĂLAN

1, 2, 3,4

Diverse/ Informari-Intrebari-Interpelari -



Comisia 3-pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala si activitati sportive si
agrement.
Comisia 4- pentru administratie publica, juridic, apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenilor.

VICEPRIMAR,
Cu atributii delegate cf.

art. 163/O.U.G. nr. 57/2019 Contrasemnează,
Maria BĂLAN

SECRETAR GENERAL,
jr. IONIȚĂ CAMELIA


