
 

HOTARAREA NR. 245 
 

privind asocierea Municipiului Tulcea cu Judetul Tulcea, Agentia Nationala pentru 
Pescuit si Acvacultura si cu Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” pentru 

realizarea in comun a obiectivului de investitii “Bursa de peste” Tulcea, aprobarea  
PUZ “Bursa de Peste” si a Regulamentului local de urbanism aferent 

 
  Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta extraordinara 
din data de 18 octombrie 2010; 

Examinand  documentaţia privind asocierea Municipiului Tulcea cu Judetul Tulcea, 
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si cu Administratia Rezervatiei Biosferei 
“Delta Dunarii” pentru realizarea in comun a obiectivului de investitii “Bursa de peste” Tulcea, 
aprobarea PUZ “Bursa de Peste” si a Regulamentului local de urbanism aferent; 

Tinana seama de prevederile HCJ nr.87/13.08.2010 pentru aprobarea asocierii Judetului 
Tulcea cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Administratia Rezervatiei Biosferei 
“Delta Dunarii” si cu Municipiul Tulcea pentru realizarea in comun a obiectivului de investitii 
“Bursa de peste” Tulcea; 

Luand în discuţie raportul prezentat de Directia Tehnica din cadrul Primariei 
municipiului Tulcea, coraportul Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G.4.582 din 
15.07.2010 si avizul Comisiei tehnice de urbanism a municipiului Tulcea la Planul urbanistic 
zonal; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.36, al.(2) lit.c) si lit.e), al.(5) lit.c) si al.(7) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 republicata  privind administraţia publică locală, modificata si completata; 
În temeiul art.45, al.(1), (2), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 

administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.- Se aproba asocierea Municipiului Tulcea cu Judetul Tulcea, Agentia Nationala 
pentru Pescuit si Acvacultura si cu Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” pentru 
realizarea in comun a obiectivului de investitii “Bursa de peste” Tulcea, conform contractului 
de asociere aprobat prin HCJ nr.87/2010. 

Art. 2. - Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea pune la dispozitia asocierii 
terenul in suprafata de 9.053 mp, situat in Tulcea str.Ivanov Dumitru FN, necesar realizarii 
obiectivului de investitii si garanteaza pentru evictiuni. 

Art.3- Se aproba Planul Urbanistic Zonal „Bursa de peste”, str. Ivanov Dumitru FN.  
Art.4. -Se imputerniceste Primarul Municipiului Tulcea cu semnarea contractului de 

asociere. 
Art.5- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 

autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                              PAVEL Viorica 

 


