
 1 

HOTARAREA NR.55 
pentru modificarea si completarea HCL nr. 344/19.12.2007 privind inchirierea 

parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara la data 27 martie 2008; 

Examinand documentatia intocmita pentru modificarea si completarea HCL 
nr. 344/19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul 
Tulcea, proiect din initiativa Primarului;  

Luand in discutie raportul nr. G 1453/10.03.2008, prezentat de Directia 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile din: 

-Legea nr.50/1991 republicata si modificata  privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii; 

-Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată, privind 
circulaţia pe drumurile publice se precizeaza; 

-Hotararea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local. 
 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 republicata privind administratia publica locala; 
 In temeiul art. 45, al. (1), (3), (6) si art. 49 din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administratia publica locala; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba modificarea si completarea art. 3 si art. 4 din HCL nr. 
344/19.12.2007, care vor avea urmatorul continut: 

„Art.3- (1) Se aproba inchirierea locurilor de parcare, prin atribuire, 
persoanelor fizice şi persoanelor juridice cu domiciliul sau sediul administrativ 
declarat în blocurile de locuinţe prevăzute în anexa nr. 1. 

 (2) Fiecărui apartament i se va atribui câte un singur loc de parcare, iar în 
cazul în care numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă,  se vor organiza 
licitaţii cu preţul de pornire egal cu tariful de bază aferent fiecărei zone. 
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Art.4-Se aproba urmatoarele tarife in vederea inchirierii prin atribuirea unui 

loc de parcare pentru fiecare apartament sau ca tarife minime de pornire a licitatiei:  

I-Pentru personae fizice: 
-Zona A = 78,0 lei/an; 
-Zona B = 60,0 lei/an; 
-Zona C = 48,0 lei/an; 
-Zona D = 36,0 lei/an. 
II-Pentru personae juridice care au sediul firmei declarat in blocul de 

locuinte: 
-Zona A = 300,0 lei/an; 
-Zona B = 230,0 lei/an; 
-Zona C = 184,0 lei/an;  
-Zona D = 138,0 lei/an.” 
 
Art.2-Se aproba, inlocuirea termenului de  “rezervare” cu cel de “atribuire” 

in Regulamentul privind exploatarea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea, 
reformularea si republicarea acestuia. 

Art.3-Celelate prevederi ale HCL nr. 344/19.12.2007, raman neschimbate. 
Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 

Directia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
                  
          Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
 
 
              CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                   ŞACU Stere 

 


