
HOTARAREA NR._144 
pentru modificarea si completarea HCL nr. 122/25.06.2009 privind trecerea terenului in suprafata 

de 160,15 mp din domeniul public si din administrarea S.C. Agropiete S.A.Tulcea in domeniul privat 
al localitatii si in administrarea DIAP Tulcea si concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata 
totala de 270,23 mp, din domeniul privat al municipiului, situat in strada Isaccei, FN, Piata Veche 

Tulcea, judetul Tulcea, pentru realizarea de spatii comerciale si aprobarea Studiului de oportunitate 
precum si PUD-„ MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE” 

 
  

Consiliul Local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 
la data de 30 iulie 2009. 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 
122/25.06.2009 privind trecerea terenului in suprafata de 160,15 mp din domeniul public 
si din administrarea S.C. Agropiete S.A.Tulcea in domeniul privat al localitatii si in 
administrarea DIAP Tulcea si concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata totala 
de 270,23 mp, din domeniul privat al municipiului, situat in strada Isaccei, FN, Piata 
Veche Tulcea, judetul Tulcea, pentru realizarea de spatii comerciale si aprobarea 
Studiului de oportunitate precum si PUD-„ MODERNIZARE PLATFORMA VEST 
DIN PIATA VECHE”, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luand în discuţie raportul Direcţiei Întreţinere si Administrare Patrimoniu Tulcea 
nr. Nr G 5599/06.07.2009;   
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 122/25.06.2009; 
 In baza dispozitiilor art. 10, art. 36, al. (1), al. (2) lit. c), al. (5) lit. b) si art. 123 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 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, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
  

Art. 1- Se  modifica  si  completeaza  HCL  nr.  122  din  25.06.2009  privind 
trecerea terenului in suprafata de 160,15 mp din domeniul public si din administrarea  
S.C.  Agropiete  S.A.Tulcea  in  domeniul  privat  al  localitatii  si  in administrarea 
DIAP Tulcea si concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata totala de 270,23 mp, 
din domeniul privat al municipiului, situat in strada Isaccei, FN,  Piata  Veche  Tulcea,  
judetul  Tulcea,  pentru realizarea de spatii comerciale si aprobarea Studiului de 
oportunitate precum si PUD-„ MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA 
VECHE”, dupa cum urmeaza: 

1.-Se modifica si se completeaza titlul HCL  nr.  122  din  25.06.2009 dupa cum 
urmeaza:  



„Hotarare  privind  trecerea din  administrarea DIAP  in  administrarea  S.C. Agropiete 
S.A. a suprafetei de 110,08 mp, situata in Tulcea, str. Isaccei, FN, trecerea suprafetei  de 
160,15 mp din domeniul public al municipiului  si din administrarea S.C. Agropiete S.A. 
in domeniul privat al municipiului si in administrarea DIAP, concesionarea prin licitatie 
a suprafetei de 160,15 mp, situata in Tulcea,  strada Isaccei, FN, Piata Veche Tulcea, 
pentru destinatia de comert, aprobarea Studiului de oportunitate si PUD-
MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE ” 

2.-Se completeaza art. 1 cu alin. (2) care va avea urmatorul continut: 
„(2)Se aproba trecerea din administrarea DIAP in administrarea S.C. Agropiete 

S.A. a  terenului in suprafata de 110,08 mp, apartinand  domeniului public al localitatii, 
situat  in Tulcea,  strada Isaccei, FN, Piata Veche,  conform planului de situatie anexat.”    

3.-Se modifica si se completeaza art.2 care va avea urmatorul continut: 
„Se aproba  concesionarea prin licitaţie a terenului in suprafata de 160,15 mp, din 

domeniul   privat al localitatii, situat in Tulcea, Strada Isaccei, FN, Piata Veche, pentru 
destinatia de comert, conform planului de situatie anexat.” 

4.-Se modifica si se completeaza art.3 care va avea urmatorul continut: 
„Se aproba termenul de concesionare de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii 

conform legii, redeventa minima de pornire a licitaţiei de 5.158 lei/an si garantia de 
participare la licitatie  de 1.290 lei.”  

5.-Se modifica si se completeaza art.7 care va avea urmatorul continut: 
„Se aproba Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitatie a terenului 

in suprafata de 160,15 mp, din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, strada 
Isaccei, FN, Piata Veche, pentru destinatia de comert.” 

Art.2-Celelalte prevederi ale HCL nr. 122/25.06.2009 raman neschimbate. 
Art.3-Inventarul domeniului public al municipiului Tulcea se va modifica in mod 

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

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu si S.C. Agropiete S.A. 
Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 

autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 15 voturi ale consilierilor. 
 
                                                           
 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                                                                                         CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU MARIA                      FRANDEŞ CLAUDIA ALINA 
 


