ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL SULINA
PR I MAR

D I S P O Z I ȚI A N R. 163
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
30.06.2021, ora 14.00, în sala de expoziție - Școala Veche - Str. Costache Negri, Nr.10.
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, 22.06.2021
PRIMAR,
Dan NICOLCENCO
Contrasemneaza,
SECRETAR General UAT,
Camelia IONITA

JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
PR I MAR

Anexa la Dspozitia nr. 163/ 22.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare din data de 30.06.2021, ora 14.00

Nr.
crt.
1.

Proiectul ordinii de zi

Initiator

Comisii de
specialitate

Proiect
de
hotarare
privind
aprobarea Primarul Orasului
rectificarii
bugetului propriu de venituri si
Sulinacheltuieli al Orasului Sulina pe anul 2021.
Dan
NICOLCENCO
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Primarul Orasului
organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului
Sulinade specialitate al primarului orașului Sulina, ale
Dan
serviciilor publice fără personalitate juridică din NICOLCENCO
subordinea Consiliului Local Sulina, pentru anul
2021.

1,4;

3.

Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Primarul Orasului
SulinaDan Nicolcenco, primarul orasului Sulina, in
Dan
calitatea sa de reprezentant AGA al Asociatiei
NICOLCENCO
Intercomunitare
Dezvoltarea
Durabila
a
Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul
Tulcea, sa aprobe modificarea tarifelor aferente
serviciilor conexe de utilitati publice la nivelul
intregii arii de operare/ delegare pentru
Operatorul Regional S.C. Aquaserv SA Tulcea.

2,4;

4.

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Primarul Orasului
Sulinaraportului de evaluare destinat stabilirii pretului
Dan
de vanzare a terenului in suprafata de 300,00 mp,
situat in intravilanul orasului Sulina, zona “B”, pe NICOLCENCO
strada a VI – a nr. 46, apartinand domeniului
privat al orasului Ssulina, detinut prin Contractul
de concesiune nr. 300/ 29.01.2002.

1,4;

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Primarul Orasului
SulinaRaportului de evaluare destinat pretului de
Dan
vanzare a terenului intravilan in suprafata de 500
NICOLCENCO
mp, ce apartine domeniului privat al orasului
Sulina, situat in zona “B”, pe strada Walter
Maracineanu, nr. 38, atribuit in folosinta gratuita
conform prevederilor Legii nr. 15/ 2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala.

1,4;

2.

1,3;

6.

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor Primarul Orasului
Sulinacuprinzând persoanele care au acces/ nu au acces
Dan
la locuință și ordinea de prioritate conform Legii
NICOLCENCO
nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L

3,4;

7.

Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de Primarul Orasului
Sulinaprioritate în vederea repartizării spre închiriere a
Dan
locuințelor vacante aparținând fondului locativ de
NICOLCENCO
stat - oraș Sulina.

3,4;

Proiect de horarare privind
aprobarea Primarul Orasului
actualizarii listei cuprinzand persoanele care
Sulinabeneficiaza de reducerea cu 50% a impozitelor pe
Dan
cladiri si terenuri si a celorlalte taxe, conform NICOLCENCO
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.

1,3;

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii Primarul Orasului
in exploatarea si folosinta S.C.A.S.P.L. SULINA
SulinaS.R.L. - Sulina a unor mijloace fixe destinate
Dan
asigurarii de facilitati portuare pentru utilizatorii NICOLCENCO
Portului Sulina, respectiv a unui numar de 6
(sase) pontoane de acostare, achizitionate de catre
U.A.T.
Orasul
Sulina,
prin
Programul
Operational de Pescuit 2007 – 2014.

1,4;

8.

DIVERSE

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

Contrasemneaza,
SECRETAR General uat,
Camelia IONITA

