
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR._180 
pentru modificarea si completarea HCL nr.73/2003 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 

114.954 mp, situata in Tulcea, Soseaua Agighiol, cu destinatia exploatare cariera“Bididia I si II” 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data 25 iunie 
2007; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.73/2003 privind 
concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 114.954 mp, situata in Tulcea, Soseaua Agighiol, cu 

destinatia exploatare cariera“Bididia I si II”, proiect din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie referatul nr. G 3292/08.06.2007 si raportul nr. nr. G 3292 /13.06.2007 
prezentate de Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere: 
 -dispozitiile Legii minelor nr. 85 din 18 martie 2003, modificata si completata; 
  -dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică; 
          -dispozitiile Hotararea Guvernului nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. b) si art.123 din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se modifica si se completeaza art. 2 si 5 din HCL nr. 73/2003, care vor avea 
urmatorul continut: 
 “Art. 2-(1) Termenul de concesionare este de 5 ani, dar nu mai mult decat  intervalul de timp 
ramas pana la expirarea valabilitatii licentei de exploatare. 
(2) Redeventa minima de pornire a licitatiei publice va fi de 97.963lei/an, iar garantia de 
participare la licitatie este de 24.491lei. 
(3) Redeventa adjudecata se va indexa dupa primul an de activitate cu indicele cresterii preturilor 
de consum, conform buletinului statistic de preturi. 
Art.5-Comisia de evaluare a ofertelor este cea aprobata prin HCL nr. 167/2007.“               

Art.2- Celelalte dispozitii ale HCL nr. 73/2003 raman nemodificate. 



Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, care in calitatea sa de Organizator va actualizata 
documentatia de licitatie pentru bunul din domeniul public al localitatii. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
   Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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