
HOTARAREA NR. 30 
pentru modificarea si completarea HCL nr. 37/28.08.2008 privind 

acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri in suprafata de 
50 mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii sensului 

giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei 
 
  

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 26 februarie 2009; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 37 din 
28.08.2008 privind acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri in 
suprafata de 50 mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii 
sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei, proiect din initiativa 
Primarului;   

Luand in discutie referatul nr. G 1330/09.02.2009 si raportul nr. G 1330 din 11.02.2009, 
prezentate de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere:  
 -art.121, alin. (1), alin.(4) si art. 123, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 10 si art. 36, al. (2) lit. c) 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 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1-Se aproba modificarea si completarea titlului HCL nr. 37/28.08.2008, care va avea 

urmatorul cuprins: 
„Hotararea Nr. 37  privind acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb 

de terenuri in suprafata de 100 mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in 
vederea realizarii sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, Spitalului si Victoriei” 

 Art.2-Se modifica si se completeaza art. 1 al HCL nr. 37/28.08.2008, avand urmatorul 
cuprins: 

„Art.1-(1) Se aproba preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a suprafetei de 
teren de 100 mp, situata in str. Isaccei, langa terenul apartinand S.C. Deltapan S.A. Tulcea, ce 
urmeaza a fi cedata la schimbul de terenuri dintre Municipiul Tulcea si  S.C. Deltapan S.A. 
Tulcea pentru amenajarea sensului giratoriu in intersectia str. Isaccei, Spitalului si Victoriei.  

 (2) Se da acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de terenuri in suprafata de 
100mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii sensului 
giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, Spitalului si Victorie, conform planului de situatie 
anexat, parte integranta din prezenta hotarare.” 

Art.3-Se revoca HCL nr. 197/18.12.2008 pentru modificarea si completarea  



art. 1 din HCL nr. 37/28.08.2008 privind acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui 
schimb de terenuri in suprafata de 50mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in 
vederea realizarii sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei. 

Art.4-Celelalte prevederi ale HCL nr. 37/28.08.2008 raman neschimbate. 
Art.5-Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
             
Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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