
HOTARAREA NR.143 
 

privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
15/26.01.2004 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 11,75mp si aprobarea 

planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu firma”, Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 
5, Tulcea 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de 30 
octombrie 2008; 

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 15/26.01.2004 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 11,75mp 
si aprobarea planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu firma”, Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. 
A, ap. 5, Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luand în discuţie raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G 5933 din 09.10.2008; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile ulterioare;  

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), al.(5) lit. b),  art.121 si art.123 al.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare;  

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

HOTARASTE: 
Art.1-Se aproba modificarea si completarea art. 1, din HCL nr. 15/26.01.2004 privind concesionarea 

prin incredintare directa a suprafetei de 11,75 mp si aprobarea planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu 
firma”, Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 5, Tulcea, care va avea urmatorul continut: 

“ART.1-(1) Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 15,50mp, 
situat un Tulcea, str. Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 5, in favoarea dlui Manoliu Liviu, pentru 
amenajare sediu firma.”; 

(2)-Redeventa datorata concedentului se va modifica corespunzator suprafetei de teren concesionata.” 
Art.2-Orice alte clauze contrare HCL nr. 15/26.01.2004 privind concesionarea prin incredintare directa 

a suprafetei de 11,75mp si aprobarea planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu firma”, Aleea 
Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 5, Tulcea, modificata si completata, isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea.    

Art.4-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. 

 
                 CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 

Jr.BRUDIU Maria                                                              ANTON Valeriu 


