
 

 

 

HOTARAREA Nr. 18 
privind concesionarea prin licitaţie a 2 loturi de teren, in suprafata totala de 

4.237mp, situate in Municipiul Tulcea, zona Dallco, intre str. Digului si zona speciala, 
pentru realizarea de constructii cu destinatia de prestari servicii 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara la 

data de 3 iulie 2008; 
Examinand documentaţia intocmita privind concesionarea prin licitaţie a 2  

loturi de teren, in suprafata totala de 4.237mp, situate in Municipiul Tulcea, zona Dallco, 
intre str. Digului si zona speciala, pentru realizarea de constructii cu destinatia de prestari 
servicii, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discuţie raportul prezentat de Direcţia de Întreţinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea nr. G 3907/19.06.2008 si HCL nr. 2/2007 privind aprobarea PUZ “Zona 
industriala est si regulamentul local de urbanism aferent,  precum si introducerea in 
intravilanul municipiului Tulcea a 3,6694 ha “; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art. 13, al. (1) 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 art. 123 din Legea nr. 
215/2001 republicata privind administratia publica locala;  
 In temeiul art. 45, al. (1),  (3), (6) si art. 49, al. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 republicata 
privind administratia publica locala; 
 

HOTARASTE: 
  

Art. 1-Se aproba  concesionarea prin licitaţie a 2 loturi de teren (A1/13-A1/14), in 
suprafaţa totala de 4.237mp, situate in Municipiul Tulcea, zona Dallco, intre str. Digului si 
zona speciala, pentru realizarea de constructii cu destinatia de prestari servicii, conform 
PUZ aprobat si planului de situatie anexat. 

Art.2-Se aproba termenul de concesionare de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii conform 
legii.  

Art.3- Se aproba Studiul de oportunitate privind concesionarea celor 2 loturi de teren. 
Art.4-Se imputerniceste Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea sa 

intocmeasca caietele de sarcini si instructiunile pentru desfasurarea licitatiei, pe fiecare lot, 
pentru concesionarea celor 2 loturi de teren si sa organizeze licitatia.  



Art.5- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
             
           Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                GAFAR Cantimir 
 


