
HOTARAREA NR.113 
 

privind modificarea şi completarea HCL nr. 73/2003 privind concesionarea 
prin licitaţie publică a suprafeţei de 114.954 mp, situată în Tulcea, Şoseaua 

Agighiol , cu destinaţia Agighiol, cu destinaţia exploatare cariera “Bididia” I 
şi II”  

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara din data de 24 aprilie 2008; 
       Examinand proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 
73/2003 privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 114.954 mp, 
situată în Tulcea, Şoseaua Agighiol , cu destinaţia Agighiol, cu destinaţia 
exploatare cariera “Bididia” I şi II”  , proiect din iniţiativa Primarului;   
        Luand în discuţie raportul nr. G 1483/16.04.2008 prezentat de Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 

- dispoziţiile Legii minelor nr. 85 din 18 martie 2003, modificată şi completată; 
- dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 168 din 14 febrarie 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; 

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), art.121 din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 republicata 
privind administraţia publică locală, 

 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1 - Se aproba modificarea şi completarea titlului HCL nr. 73/2003, care 
va avea următorul cuprins: 

“Hotărârea nr. 73 privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei 
de teren de 114.954 mp, situată în Tulcea, Şoseaua Agighiol, cu destinaţia 
exploatare cariera Bididia I şi II” . 



Art. 2 Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de teren 
de 114.954 mp, situată în Tulcea, Şoseaua Agighiol, cu destinaţia exploatare 
cariera Bididia I şi II”, în favoarea S.C. Coral S.R.L. Tulcea, conform anexei nr. 1.  

Art. 3 Termenul de concesionare este de 5 ani, dacă licenţa şi contractul de 
operare raman valabile pe toată durata concesiunii. În situaţia în care în perioada 
concesiunii licenţa de exploatare se retrage sau încetează contractul de operare, 
contractul de concesiune se reziliază. 

Art. 4 Redevenţa anuală va fi de 104.400 lei/an şi se va achita în tranşe 
lunare , iar garanţia de bună execuţie va fi în sumă de 26.100 lei, reprezentând 25 
% din obligaţia de plată datorată pentru primul an de activitate. 

Art. 5 Redevenţa va fi  indexată după primul an de activitate cu indicele 
creşteri preţurilor de consum, conform buletinului statistic de preţuri. 

Art. 6 concesionarul va sponsoriza în fiecare an, primăria Municipiului şi 
direcţiile din subordinea Consiliului Local Tulcea, cu 1.000 tone de piatră din 
sortimente diferite, pentru efectuarea unor lucrări de construcţii de interes public. 

Art.7 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Directia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.8 -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. 
 

 
 
CONTRASEMNEAZA,                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                           CONSILIER, 
     Jr. Brudiu Maria                                                    Şacu Stere 

 


