
HOTARAREA NR._125 

pentru modificarea si completarea HCL nr. 65/2005 privind concesionarea prin incredintare 
directa a terenului in suprafata de 19,80 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea si 

aprobarea PUD “Schimbare acces si destinatie garaj in  
atelier confectii” str. Sabinelor, in spatele blocului E3, Tulcea 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de  25 iunie 2009; 
 Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 65/2005 privind 
concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 19,80 mp, din domeniul privat al 
municipiului Tulcea si aprobarea PUD “Schimbare acces si destinatie garaj in atelier confectii” str. 
Sabinelor, in spatele blocului E3, Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa inaintata de d-na Simion Rodica inregistrata sub nr. 2011 din 
03.03.2009 si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G. 3355 din 
12.06.2009; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr.65/2005 privind concesionarea prin incredintare directa 
a terenului in suprafata de 19,80 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea si aprobarea PUD 
“Schimbare acces si destinatie garaj in atelier confectii” str. Sabinelor, in spatele blocului E3, 
Tulcea; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1), al.(2) lit.c) si al.(5) lit.b) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia 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, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se modifica si se completeaza art.1, alin.(1) din HCL nr.65/2005, care va avea 
următorul continut: 

 “Art.1 - Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului din domeniul privat al 
municipiului Tulcea, in suprafaţa de 53,68 mp, situat in  Tulcea, str. Sabinelor, in spatele blocului 
E3, in favoarea d-nei SIMION RODICA, in vederea amenajarii unui atelier de confectii.” 

Art.2- Redeventa concesiunii si garantia se vor modifica in mod corespunzator. 
Art.3- Contractului de inchiriere nr.1122/14.11.2003 inceteaza odata cu aprobarea prezentei 

hotarari. 
Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de Intretinere 

si Administrare Patrimoniu. 
Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotararea a fost adoptata cu  19 voturi ale consilierilor. 
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