
HOTARAREA NR.71 
pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 342/19.10.2007 privind  

concesionarea prin licitaţie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata 
de 2.100 mp, situat in Tulcea, str. Bacului, nr. 9, pentru amenajare acostare nave 

fluviale si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor 
de participare la licitatie 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 

la data de 26 martie 2009 
Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea art.1 din HCL 

nr. 342/19.10.2007 privind  concesionarea prin licitaţie, a terenului din domeniul privat al 
localitatii in suprafata de 2.100 mp, situat in Tulcea, str. Bacului, nr. 9, pentru amenajare 
acostare nave fluviale si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si 
Instructiunilor de participare la licitatie, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discuţie referatul nr. G/2595/25.03.2009 şi raportul Direcţiei Întreţinere 
si Administrare Patrimoniu Tulcea nr. G/2595/25.03.2009;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile: 

-art.1 din HCL nr. 342/19.10.2007; 
-art. 13, al. (1) din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; 

 In baza dispozitiilor art. 10, art. 36, al. (2) lit. c), al. (5) lit. b) si art. 123 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, al. (1) si (2) din Legea  nr. 215/2001 
republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
  

Art. 1- Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 342/19.10.2007, 
care va avea urmatorul continut: 

“ Art.1 Se aproba  concesionarea prin licitaţie a terenului in suprafaţa de 1260 mp, 
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Bacului, nr. 9,  pentru amenajare 
acostare nave fluviale, conform planului de situatie anexat. „ 

Art.2- Redeventa oferita se va recalcula in mod corespunzator in raport de 
suprafata concesionata si se va indexa cu indicii de inflatie . 

Art.3- Garantia datorata pentru primul an de activitate se va recalcula in mod 
corespunzator.  

Art.4- Celelalte prevederi ale HCL nr. 342/19.10.2007 raman neschimbate. 
Art.6- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 



Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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