
                             HOTARAREA NR.128 
privind revocarea HCL nr.266/2004 si participarea Consiliului Local Tulcea ca asociat pentru 
realizarea in comun cu Consiliul Judetean Tulcea a proiectului ″Retea comuna de centre de 

informare Turistica TULCEA-CONSTANTA: amenajare centru de informare turistica 
Tulcea″ prin punerea la dispozitie a terenului in suprafata de 346mp, din domeniul public al 

municipiului, str.Babadag (DN22 si E87) 
 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 mai 2007; 

Examinând proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr.266/2004 si participarea 
Consiliului Local Tulcea ca asociat pentru realizarea in comun cu Consiliul Judetean Tulcea a 
proiectului ″Retea comuna de centre de informare Turistica TULCEA-CONSTANTA: 
amenajare centru de informare turistica Tulcea″ prin punerea la dispozitie a terenului in 
suprafata de 346mp, din domeniul public al municipiului, str.Babadag (DN22 si E87), propiect 
din initiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub 
nr. G 2.293/15.05.2007; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Avand in vedere HG nr.303/2.03.2006 privind aprobarea Programului anual de marketing 
şi promovare turistica şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice; 
 In baza prevederilor art.10, art.11, art.12 si art.36, al.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publica locala;  
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 -Se aproba participarea Consiliului Local Tulcea ca asociat pentru realizarea in 
comun cu Consiliul Judetean Tulcea a proiectului ″Retea comuna de centre de informare 
Turistica TULCEA-CONSTANTA: amenajare centru de informare turistica Tulcea″ din 
subprogramul « Dezvoltarea echilibrata si integrala a zonei turistice din Delta Dunarii si a 
statiunilor de pe litoralul Marii Negre ». 

Art.2 -Pentru implementarea programului se pune la dispozitie terenului in suprafata de 
346mp din care suprafata construita de 15,6mp, din domeniul public al municipiului, situat in 
Tulcea str.Babadag (DN22 si E87). 

Art.3 -Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea – domnul dr. ing. Constantin 
Hogea pentru semnarea contractului de asociere. 

Art.4 -Se revoca HCL nr.266/2004 privind participarea Consiliului Local al municipiului 
Tulcea in calitate de partener alaturi de Consiliul Judetean Tulcea si Consiliile Locale Nufaru, 
Bestepe si Murighiol la initierea si implementarea proiectului intitulat ”Modernizarea 
infrastructurii de acces catre zona turistica Murighiol-Uzlina-Dunavat-Lacul Razim” programul 
PHARE C.E.S.2004-2006-Dezvoltarea Infrastructurii Regionale 



Art.5 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                                    CONSILIER,             
                    Jr.BRUDIU Maria                                                           ŞACU STERE 

 


