
HOTARAREA Nr.95 
 

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 din 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 25 

septembrie 2008; 
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL nr. 

344/19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea, proiect din initiativa 
Primarului;   

Luand in discutie raportul nr. G 6082/12.09.2008, 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 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificarile 
ulterioare,; 

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

-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 
privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile ulterioare,; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicată, cu modificarile ulterioare,; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 1, aprobata prin HCL nr. 344 din 19.12.2007 
privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea, cu 16 locatii noi, avand 365 locuri de parcare, 
cuprinse in Anexa A, parte integranta din Proiectul de Hotarare. 

Art.2-Se aproba, republicarea HCL nr. 344 din 19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta 
din Municipiul Tulcea, inclusiv Anexa nr. 1, in ordine alfabetica, dandu-se o noua numerotare locatiilor.  

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 adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              ANTON Valeriu 
 



 
 
 

                                              
                                                                              ANEXA  A 

                                                                   La HCL nr.95/25.09.2008 
 

 
 
 

LISTA  
cu completarile la anexa 1 din HCL nr. 344/2007 , privind parcarile de resedinta din municipiul 

Tulcea 
 

1-Str. Babadag intre bl. 13 – 14 – 16 = 30 locuri;  
          2-Intersectia str. Babadag cu str. Barajului = 30 locuri; 
          3-Str. Pacii in fata bl. S1 si S2 ( Hotel Egreta ) = 22 locuri; 
          4-Str. Socului in spatele bl. 2 si bl. 4 = 60 locuri;  
          5-Al. Cristina in fata bl. 5 = 20 locuri; 
          6-Al. Cristina in fata bl. 6 = 7 locuri;  
          7-Str. Alunisului in spatele bl. 2 = 8 locuri;  

8-Str. Alunisului intre bl. 2 si centrala termica = 8 locuri;  
9-Str. Isaccei bl. Parc sc.A = 5 locuri; 
10-Str. Chiparosului in fata bl. 2 langa terenul de sport = 25 locuri;  
11-Str. Pacii fostul bazaar = 45 locuri; 
12-Intre str. Sabinelor – str. Gavrilov Corneliu, spate bl. E3 = 20 locuri;  
13-Str. Isaccei spate Casa de Asigurari de Sanatate = 40 locuri; 
14-Str. Marasesti intre bl. 31 si bl. 33 = 8 locuri;  
15-Str. Marasesti intre bl. 35 si CEC = 12 locuri; 
16-Str. Babadag nr. 10 spate bl. 4 = 25 locuri. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Anton Valeriu 
 


