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HOTĂRÂREA NR. 292 
PENTRU APROBAREA ACTULUI ADIŢIONAL LA CONTRACTUL NR. 23515/24.08.2006 PRIVIND 

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  
DIN MUNICIPIUL TULCEA  

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
ordinară, la data de 20 decembrie 2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la 
contractul nr. 23515/24.08.2006 privind delegarea gestiunii prin concesionare a 
serviciului de iluminat public din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 36317/08.12.2010 şi Raportul nr. 36316/08.12.2010 al Serviciului 
Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea. 
Având în vedere: 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; 
- Contractul nr. 23515 din 24.08.2006 privind delegarea gestiunii prin 

concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Tulcea, modificat şi 
completat prin actul adiţional nr. 1/2009. 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14 din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), (3) şi (6) şi art. 49  alin. (1) şi (2) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se aprobă actul adiţional la contractul nr. 23515/24.08.2006 privind 
delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul 
Tulcea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuternicesc Primarul municipiului Tulcea şi Serviciul Gospodărie Comunală.                                                 

Art. 3. – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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