
ROMANIA
JUDETULTULCEA
ORASUL SULINA
PR I MAR

D I S PO Z I T I A N R. 177
Privind convocarea Consiliului Local al orasului Sulina in sedinta ordinara

Ing. Nicolae Răduș, Primarul orasului Sulina, judetul Tulcea;

Avand in 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 convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al orasului Sulina, in data de
30.06.2020, ora 14.00, in sala de expozitie - Scoala Veche - Str. Costache Negri, Nr.10.

Art. 2. - Proiectul ordinii de zi, precum si comisiile de specialitate carora le-au fost
trimise spre avizare proiectele de hotarari, sunt prevazute in anexa care face parte integranta
din prezenta dispozitie.

Art. 3. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi cuprinzand proiectele de
hotarare insotite de anexele corespunzatoare, referatele de aprobare, rapoartele
compartimentelor de specialitate, precum si celelalte documente conexe sunt puse la
dispozitia consilierilor locali, in format hartie, la sediul Primariei orasului Sulina.

(2) Proiectul ordini de zi a sedintei Consiliului local al Orasului Sulina se
aduce la cunostinta locuitorilor orasului Sulina prin afisare pe pagina de internet
www.primaria-sulina.ro.

Art. 4. Asupra proiectelor de hotarare initiate se pot formula si depune amendamente
in conditiile O.U.G. nr. 57/2019.

Art. 5 Prezenta dispozitie se afiseaza la sediul Primariei orasului Sulina, se publica
pe pagina de internet www.primaria-sulina.ro si se inainteaza Prefectului judetului Tulcea
pentru exercitarea controlului de legalitate.

Emisa astazi, 26.06.2020

PRIMAR,
ING. NICOLAE RĂDUȘ Contrasemneaza ,

SECRETAR,
JR. IONITACAMELIA

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


ROMANIA Anexa la Dspozitia Primarului Orasului Sulina nr. 177 / 26.06.2020
JUDETULTULCEA
ORASUL SULINA
PR I MAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedintei ordinare din data de 30.06.2020, ora 14.00

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiator Comisii de
specialitate

1. Proiect de hotarare privind aprobarea
prelungirii termenului de transmitere în
folosinţă gratuită, către S.C. A.S.P.L.
Sulina S.R.L. – Sulina, a etajului I şi a
spaţiilor situate la parter (camera 6
împreună cu un grup sanitar şi un hol de
acces), în suprafaţa totală de 88,08 mp.,
amplasate în imobilul( construcţie P+1),
situat în intravilanul oraşului Sulina, pe
str. a I-a, nr. 142, aflată în proprietatea
publică a Consiliului Local Sulina, în
vederea funcţionării sediului social al
beneficiarului folosinţei şi desfăşurării de
activităţi

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1,2,3,4

2. Proiect de hotarare privind aprobarea
tarifului de prestări servicii închiriere
autoutilitară RENAULT MASTER-
KOFFER

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1

3. Proiect de hotarare privind modifcarea
organigramei si a statelor de functii ale
aparatului de specialitate al primarului
orasului Sulina, ale serviciilor publice
fara personalitate juridical subordinate
Consiliului Local Sulina, pentru anul
2020

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

3,4

4. Proiect de hotarare privind aprobarea
întocmirii Raportului de Evaluare pentru
spațiul în suprafață totală de 44,45 mp,
amplasat la parterul clădirii situat în
intravilanul orașului Sulina, pe strada a II
- a, nr. 39, aparținând domeniului privat
al orașului Sulina în vederea
concesionării prin licitație publică

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1,4

5. Proiect de hotărâre privind însușirea
Raportului de Evaluare pentru stabilirea
redevenței, atât pentru bunurile mobile
cât și pentru bunul imobil în suprafață de
29,07 mp, situat în localitatea Sulina, str.
a II-a, nr.39, jud. Tulcea, în care
funcționează Cabinetul Medical
Individual Dr. Lică Adrian

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1,2,3,4



6. Proiect de hotărâre privind însușirea
Raportului de Evaluare pentru stabilirea
redevenței pentru bunul imobil în
suprafață de 69,60 mp, situat în
localitatea Sulina, str. a II-a, nr. 39, jud.
Tulcea, în care funcționează S.C. Cabinet
Medical Dr. Năstase Maria S.R.L. -
administrator Năstase Maria

Primarul orasului
Sulina- Radus

Nicolae

1,2,3,4

7. Proiect de hotărâre privind însușirea
Raportului de Evaluare pentru stabilirea
redevenței, atât pentru bunurile mobile
cât și pentru bunul imobil în suprafață de
155,09 mp, situat în localitatea Sulina,
str. a II-a, nr. 39, jud. Tulcea, în care
funcționează S.C. Cabinet Medical Dr.
Năstase George Marian S.R.L. -
administrator Năstase Maria

Primarul orasului
Sulina- Radus

Nicolae

1,2,3,4

8. Proiect de hotarare 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-Radus

Nicolae

1,3

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
listelor cuprinzând persoanele care au
acces/ nu au acces la locuința și ordinea
de prioritate conform Legii nr.152./1998
privind înființarea A.N.L.

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1,3,4

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
angajării unui asistent personal pentru
persoana adultă DUNAEF IVAN,
încadrată în grad de handicap GRAV –
cu asistent personal conform Legii
448/2006

Primarul orasului
Sulina-Radus

Nicolae

1,3,4

Diverse/ Informari-Intrebari-Interpelari -

*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,
ING. NICOLAE RĂDUȘ Contrasemneaza ,

JR. IONITACAMELIA


