
 

 

 

 

HOTARAREA NR.124 
privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 121/25.09.2008 privind trecerea din domeniul 

public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 64,06mp si concesionarea prin 
incredintare directa a acesteia, situata in municipiul Tulcea, Str Garii,  nr 2, Bl 1, parter comercial, 
pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SI EXTINDERE 

SPATIU COMERCIAL EXISTENT” 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara la data 
de 10 octombrie 2008; 

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 
121/25.09.2008 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de 
teren de 64,06mp si concesionarea prin incredintare directa a acesteia, situata in municipiul Tulcea, Str 
Garii,  nr 2, Bl 1, parter comercial, pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului 
“AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”, proiect din initiativa 
Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G 
6707/10.10.2008;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile art.15, lit. e) 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 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

         Art.1-Se aproba modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 121/25.09.2008 privind trecerea 
din domeniul public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 64,06mp si concesionarea 
prin incredintare directa a acesteia, situata in municipiul Tulcea, Str Garii,  nr 2, Bl 1, parter comercial, 
pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “AMENAJARE SI EXTINDERE 
SPATIU COMERCIAL EXISTENT”, dupa cum urmeaza:   

“Art. 2- Se aproba concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 64,06mp  teren din 
domeniul privat al localitatii, situat in Municipiul Tulcea, Str Garii,  nr 2, Bl 1, parter comercial, in 
favoarea S.C. UNIVERSAL TEAM COM S.A. Tulcea, pentru extindere cladire spatiu comercial.”   



         Art.2-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu si persoanele nominalizate.  
         Art.3-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor interesate 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu  17 voturi ale consilierilor. 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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