
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA 

ORAȘUL SULINA 

P R I M A R 

 

D I S P O Z I ȚI A    N R. 13  

privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință ordinară 

 

 

Domnul Dan NICOLCENCO, primarul orasului Sulina ; 

 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; 

 in 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 ordinară Consiliul Local al orașului Sulina, în data de  

28.01.2021, ora 14.00, în sala de ședințe din cadrul Primariei orașului Sulina, str. I, nr. 180. 

 

         Art. 2. -  Proiectul ordinii de zi este prevăzut 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 ordini 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, 22.01.2021 

 

 

           PRIMAR, 

          Dan NICOLCENCO 

                                                                  Avizeaza pentru legalitate,, 

                                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                             Camelia IONITA 

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


 
                                                                                                                    Anexa la Dspozitia  nr.  13/ 22.01.2021 

JUDETUL TULCEA 

ORASUL SULINA 

P R I M A R 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare din data de 28.01.2021, ora 14.00 

Nr. 

crt. 

Proiectul ordinii de zi Initiator Comisii de 

specialitate 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea 

execuţiei bugetului local de venituri şi 

cheltuieli a Orasului Sulina şi a bugetelor 

instituţiilor publice si activitatilor 

finantate integral sau partial din venituri 

proprii ,subordonate Consiliului local al 

Orasului Sulina, la data de 31.12.2020 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,4 

2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea 

Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Consiliului Local al 

orasului Sulina, judetul Tulcea 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

3,4 

3. Proiect de hotarare  privind constituirea 

Comisiei Locale pentru analiza cererilor 

privind repartizarea de locuinte pentru 

tineri, in regim de inchiriere in cadrul 

blocurilor realizate prin A.N.L. Bucuresti 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,4 

  4.  Proiect de hotarare  privind  desemnarea a 

unui numar de 3 (trei) consilieri din cadrul 

Consiliului Local Sulina, care sa faca 

parte din Comisia Locala pentru aplicarea 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor in vederea realizarii unei locuinte 

proprietate personala 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

 

1,4 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea 

devizului general pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare Mal Stang, zona 

Prospect, orasul Sulina, judetul Tulcea” 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,2 

6. Proiect de hotarare privind actualizarea 

H.C.L. nr. 77/ 30.07.2020 privind 

aprobarea cerererii de finantare si a 

cheltuielilor aferente investitiei „Serviciu 

Integrat de Transport Public Urban in 

contextul Dezvoltarii Durabile a orasului 

Sulina” 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,4 



 

 

*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. 

7. Proiect de hotarare  privind desemnarea 

persoanelor imputernicite de catre 

Consiliul Local al orasului Sulina sa 

procedeze la semnarea actelor 

notariale,conventii, acte de dezmembrare 

si/sau alipire, de schimb si de donatie, 

precum si a celor de vanzare – cumparare 

care se vor incheia in numele si pentru 

orasul Sulina 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,4 

8. Proiect de hotarare privind desemnarea  

unui reprezentant al Unitatii Administrativ 

Teritoriale orasul Sulina care sa faca parte 

din  Adunarea Generala  a  ”Asociatiei  

Intercomunitare Dezvloltarea Durabila a 

Serviciilor de Apa si Canalizare” Tulcea 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

2,4 

9. Proiect de hotarare  privind  constituirea 

comisiilor de licitatie si/sau negociere 

pentru vanzarea, concesionarea si 

inchirierea bunurilor care apartin 

domeniului public si privat al orasului 

Sulina 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

1,4 

10. Proiect de horarare privind   aprobarea 

actualizarii listei cuprinzand persoanele 

care beneficiaza de reducerea cu 50% a 

impozitelor pe cladiri si terenuri si a 

celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, 

republicata in 1997 si a  Legii nr. 26/ 2019 

pentru modificarea si completarea O.G. 

27/ 1996,  prin nominalizarea in cadrul 

acesteia a unor noi beneficiari 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

3,4 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea 

menținerii rețelei școlare a unității de 

învătământ preuniversitar de stat de pe 

raza orașului Sulina pentru anul școlar 

2021-2022 

Primarul Orasului 

Sulina- 

Dan 

NICOLCENCO 

3,4 



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. 

                

    

                 PRIMAR, 

       Dan NICOLCENCO 

                                                                            Avizat  pentru legalitate, 

                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                              Camelia IONITA 


	D I S P O Z I ȚI A    N R. 13

