
 

 
HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2010 
 

HOTARAREA NR.277 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

,,MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”,  
Tulcea, str. Isaccei, nr. 17 si a indicatorilor tehnico-economici 

 
         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara la data de 20 decembrie 2010 ;             
         Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate 
,,MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”, Tulcea, str. Isaccei, 
nr. 17 si a indicatorilor tehnico-economici, proiect din initiativa primarului ;                               
         Luand in discutie raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A., inregistrat sub 
nr. 3.339 din 10.12.2010 ; 
          Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. (2) lit. a) si b), alin. (3) lit. c) 
si alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
                                                HOTARASTE: 
 

  Art. 1.  Se aproba studiul de fezabilitate ,,MODERNIZARE PLATFORMA 
VEST DIN PIATA VECHE”, Tulcea, str. Isaccei, nr. 17, conform anexei nr. 1 si 
indicatorii tehnico-economici in valoare totala de 858.995,19 lei, inclusiv TVA din 
care C+M 752.412,65 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 2. 
   Art. 2. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 3. H.C.L. nr. 144/28.06.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
,,MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”,Tulcea, str. Isaccei, 
nr. 17 si a indicatorilor tehnico-economici se revoca cu data prezentei hotarari. 
 Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. 
AGROPIETE S.A. 
 Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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