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DISPOZIŢIA NR.  202  

privind convocarea Consiliului Judeţean Tulcea  

în şedinţă extraordinară în data de 29 octombrie 2020, ora 1100, în vederea organizării 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea 

  

 

Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 coroborate cu cele ale art. 134 alin. (1) 

lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b), alin. (4), alin. (5) lit. a), a1), a2) teza (1), lit. b), lit. c), art. 182 alin. (4) și 

art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de necesitatea aprobării urgente a proiectului și de prevederile art. 179 alin. (2), 

lit.b) coroborat cu art. 179 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

dispun: 

 

  Art. 1 Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă extraordinară de îndată, în ziua de 29 

octombrie 2020, ora 1100, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a 

Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de 

ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea 

în mandatul 2020 - 2024; 

Inițiator:  Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

2. Diverse. 

 

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi comunicată, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea și 

consilierilor județeni și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a 

Consiliului Județean Tulcea de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

Dispoziţia a fost emisă astăzi 27 octombrie 2020. 

 

 

            PREŞEDINTE,                                           Contrasemnează, 

        Horia TEODORESCU                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marius Cristi MIHAI 


