
  

 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR.297 
 

pentru modificarea si completarea HCL 32/28.02.2006 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a 
terenului in  suprafata de 2.853 mp, din domeniul public al localitatii, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN, in 

partea de sud a lacului Ciuperca, pentru realizarea unui STRAND si aprobarea PUD: “AMENAJARE 
TOBOGAN ACVATIC EXISTENT SI TERENURI DE TENIS”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini 

si Instructiunilor de participare la licitatie 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data 25 octombrie 
2007; 
 Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 32/28.02.2006 privind 
concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in  suprafata de 2.853 mp, din domeniul public al 
localitatii, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN, in partea de sud a lacului Ciuperca, pentru realizarea unui 
STRAND si aprobarea PUD: “AMENAJARE TOBOGAN ACVATIC EXISTENT SI TERENURI DE TENIS”, 
Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie, proiect din initiativa 
Primarului;  
 Luand in discutie raportul nr. G 5257/12.10.2007 prezentat de Directia Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 

Avand in vedere prevederile art. 3, al.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a) si art.123, al.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se modifica si se completeaza Art. 1, alin. (2), din HCL 32/28.02.2006, avand urmatorul continut: 
“(2) Concesionarul va avea drept de servitute asupra terenului din domeniul  public al 

localitatii in suprafata de 2.626,53 mp, pe care se vor amenaja bazinele de inot si alte amenajari 
(spatii verzi, si alei pietonale), dandu-se posibilitatea imprejmuirii acestuia.” 

 Art.2-Se completeaza Art. 1, din HCL 32/28.02.2006, cu alin. (3) si alin. (4), avand urmatorul continut: 
“(3)-Parcarea prevazuta in PUD-ul aprobat, se va realiza pe cheltuiala concesionarului, 

locatia acesteia va fi <de la constructia P+1E, prevazuta pe marginea bazinului de inot, la str. 
Isaccei>. 



  

  (4)-Dupa amenajare, parcarea va deservi obiectivul pentru care s-au concesionat imobilele 
din aceasta locatie, care sunt de uz si interes public, dar si ca parcare publica fara plata in 
extrasezon.” 

Art.4-Celelalte dispozitii ale HCL 32/28.02.2006 raman nemodificate;   
Art.5- HCL 32/28.02.2006 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in  suprafata 

de 2.853 mp, din domeniul public al localitatii, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN, in partea de sud a lacului 
Ciuperca, pentru realizarea unui STRAND si aprobarea PUD: “AMENAJARE TOBOGAN ACVATIC 
EXISTENT SI TERENURI DE TENIS”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de 
participare la licitatie, se modifica corespunzator. 

Art.6- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu si Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Primaria municipiului Tulcea. 

Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor interesate 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
                

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                                         CONSILIER, 
         Jr.BRUDIU Maria                                                                      JIPA Cezar 
 


