
 
 
 

HOTARAREA Nr.97 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 173/30.11.2000 privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica, cu plata taxelor legale  a unor suprafete de teren necesare 

montarii mijloacelor publicitare in Municipiul Tulcea 
  
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data 26 aprilie 2007; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 
173/30.11.2000 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, cu plata taxelor legale  a unor suprafete de 
teren necesare montarii mijloacelor publicitare in Municipiul 
Tulcea, proiect din initiativa Primarului;  
 Luand in discutie raportul nr. G 2052/11.04.2007 prezentat de Directia Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile din Legea nr.50/1991 republicata si modificata  privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. b) si c) si art.123, al.(1) 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. 1 si art. 4 din HCL nr. 173/30.11.2000 privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica, cu plata taxelor legale  a unor suprafete de teren necesare montarii mijloacelor 
publicitare in Municipiul Tulcea, avand urmatorul continut: 
 “Art. 1-Se aproba inchirierea prin licitatie publica, potrivit legii, a unor suprafete de teren din municipiul Tulcea, 
necesare montarii suportilor pentru amplasarea firmelor si reclamelor publicitare, prin folosirea urmatoarelor 
tarife: Zona A = 103,00 lei/mp/an; Zona B = 73,00 lei/mp/an; Zona C = 59,00 lei/mp/an; Zona D = 44,00 
lei/mp/an.”; 
Art. 4-Se imputerniceste Directorul Directiei Întretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea pentru a semna 
contractul de inchiriere a terenului.”         

Art.2-Celelalte dispozitii ale HCL nr. 173/30.11.2000 raman nemodificate;   
Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu.  si Serviciul U.A.T. al Primariei. 
Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
               

Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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