
HOTARAREA NR.52 
pentru modificarea si completarea art.4 din HCL nr.22/2002 “privind inchirierea prin licitatie publica a 

7 hrube cu o suprafata construita de 770mp, pentru 
infiintarea unei ciupercarii” 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de  

28 august 2008; 
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea şi completarea art.4 din H.C.L. 

nr.22/2002 “privind inchirierea prin licitatie publica a 7 hrube cu o suprafata construita de 
770mp, pentru infiintarea unei ciupercarii”, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discutie solicitarea domnului Bruncher Fanel nr.16.290/G.2.969/2008 si 
raportul prezentat de Directia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, inregistrat sub nr. 
16.290/G.2.969/2008; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
În conformitate cu dispozitiile art.10, art.36, al.(2), lit.c) şi art.123 din Legea 

nr.215/2001- republicata privind administraţia publica locala, modificata si completata; 
În temeiul art.45, al.(1), (3), (5), (6) şi art.49 din Legea nr.215/2001- republicata 

privind administraţia publica locala, modificata si completata, 
 

                                                        HOTARASTE: 
 

Art.1- Se modifica si se completeaza art.4 din HCL nr.22/2002 “privind inchirierea 
prin licitatie publica a 7 hrube cu o suprafata construita de 770mp, pentru infiintarea unei 
ciupercarii”, care va avea următorul continut: 
 

“Art.4 (1)-Chiria minima de pornire a licitatiei, va fi de 992lei/an/hruba, urmand ca 
redeventa adjudecata sa se indexeze anual cu indicele de inflatie, iar adjudecatarul sa achite, 
cu titlu de garantie, 25% din redeventa datorata pentru primul an de activitate, in termen de 
90 de zile de la data semnarii contractului. 

(2)-Se imputerniceste DIAP sa intocmeasca documentatia (caietele de sarcini si 
instructiunile de desfasurare a licitatiilor) si sa organizeze licitatii distincte, pentru fiecare 
hruba in parte, in suprafata de 110mp.“ 

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari  

autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu  19 voturi ale consilierilor. 
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