
HOTARAREA NR.171 
pentru revocarea HCL 232/28.07.2005 privind concesionarea prin incredintare directa a 

terenului in suprafata de 8,40mp din domeniul privat al municipiului, pentru amenajarea 
unui acces din exterior la spatiu comercial si aprobarea 

PUD “Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior” 
str.Babadag nr.126, bl.16, sc.B, ap.4, Tulcea 

 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 
noiembrie 2008; 

Examinând proiectul de hotarare pentru revocarea HCL 232/28.07.2005 privind concesionarea prin 
incredintare directa a terenului in suprafata de 8,40mp din domeniul privat al municipiului, pentru amenajarea 
unui acces din exterior la spatiu comercial si aprobarea PUD “Amenajare spatiu comercial cu acces din 
exterior” str.Babadag nr.126, bl.16, sc.B, ap.4, Tulcea, proiect din initiativa primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.67/G.7.132/2008 inaintata de d-na Glodeanu Liliana si raportul Direcţiei 
Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr.67/G.7.132/ 14.11.2008; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Având in vedere prevederile art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 republicata si modificata  privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
 In baza dispozitiilor art.10 si art.36, alin.(1) si alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administraţia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se revoca HCL nr.232/2005 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in 
suprafata de 8,40mp, din domeniul privat al municipiului, pentru amenajarea unui acces din exterior la spatiu 
comercial si aprobarea PUD “Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior” str.Babadag nr.126, bl.16, 
sc.B, ap.4, Tulcea 

Art.2 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu  19 voturi ale consilierilor. 
 

 
 CONTRASEMNEAZA,                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                  CONSILIER, 
 
       Jr. Brudiu Maria                                               Anton Valeriu 

 


