ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL SULINA
PR I MAR

D I S P O Z I ȚI A N R. 302
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
27.11.2020, ora 10.00, 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, 23.11.2020
PRIMAR,
Dan NICOLCENCO
Avizeaza pentru legalitate,,
SECRETAR,
Camelia IONITA

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
ORASUL SULINA
PR I MAR

Anexa la Dspozitia Primarului Orasului Sulina nr. 302/ 27.11.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare din data de 27.11.2020, ora 10.00

Nr.
crt.
1.

Proiectul ordinii de zi

Initiator

Proiect de hotarare privind aprobarea
emiterii acordului referitor la instrainarea
constructiei apartinand numitului Chiriac
Dorin - Ovidiu si la transferul dreptului
de folosinta asupra terenului in suprafata
totala de 500 mp., situat in intravilanul
orasului
Sulina,
strada
Mihail
Sadoveanu, nr. 31 si 31 bis, apartinand
domeniului privat al orasului Sulina,
deținut prin Contractul de Concesiune nr.
264/23.01.2003 și
Contractul
de
Concesiune nr. 268/23.01.2003, pe care
se afla amplasata constructia in cauza,
catre potentialul cumparator al acesteia.

Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

Proiect de hotarare privind aprobarea
documentației
de
urbanism
Plan
Urbanistic Zonal ,, Pensiune cu specific
tradițional pescăresc în localitatea
Sulina, județul Tulcea’’, orașul Sulina,
județul Tulcea.

Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

1,2;

3.

Proiect de hotarare privind aprobarea
decontarii cheltuielilor pentru naveta la si
de la locul de munca pentru doua cadre
didactice in anul scolar 2020-2021.

Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

1,4;

4.

Proiect de hotarare privind incetarea
aplicarii, incepand cu 01.01.2021 a H.C.L.
Sulina nr. 87/ 30.08.2019 ( majorarea cu
500% a impozitului pe teren, pentru
terenul situat la adresa strada Mihail
Sadoveanu, nr. 33B, oras Sulina, judetul
Tulcea,
proprietatea
domnului
Constantinescu Daniel-Vasile).

2.

Comisii de
specialitate

1,4;
Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

5.

Proiect de hotarare privind incetarea
aplicarii, incepand cu 01.01.2021 a H.C.L.
Sulina nr. 82/ 30.08.2019 ( majorarea cu
500% a impozitului pe teren, pentru
terenul situat la adresa stada 1 Mai, nr. 30,
oras Sulina, judetul Tulcea, proprietatea
domnului Nicolenco Horatiu Eugen).

Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

1,4;

6.

Proiect de hotarare privind desemnarea a
doi reprezentanti ai Consiliului local al
orasului Sulina care sa faca parte din
Consiliul de Administratie al unitatii de
invatamant Liceul Teoretic “Jean Bart” –
Sulina.

Primarul Orasului
SulinaDan
NICOLCENCO

1,3

DIVERSE
*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.
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
Avizeaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Camelia IONITA

