
 
HOTĂRÂREA NR. 179 

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare 
a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, judetul 

Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 155/28.06.2011 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, in data de 28 iulie 2011; 

Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, 
judetul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 155/28.06.2011 , proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G. 5286/19.07.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere prevederile HCL nr. 155/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, 
judetul Tulcea; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1), al.(2) lit.c)  si art. 123 din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (2), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se modifica si se completeaza art. 12  lit.a) alin (2) din regulament, care va avea urmatorul 
continut: 

“Art. 12 lit.a) alin (2) – chioscuri si terase pentru desfasurarea de activitati alimentatie publica” 
Art.2-Se modifica si se completeaza art. 18 din regulament, care va avea urmatorul continut: 
“Art. 18-Obiectivul “Reamenajare plaja existenta” (strand) va functiona in program de sezon estival , 

in fiecare zi a saptamanii, in perioada 01.05.-15.09, in baza unui orar prestabilit: 7.00-21.00, cu exceptia 
unitatilor de alimentatie publica. 
Unitatile de alimentatie publica vor avea obligatia obtinerii si respectarii programului de functionare 
conform prevederilor Regulamentului local pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica in 
municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 165/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.”  

Art.3 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare a obiectivului 
“Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiul Tulcea, str. Isaccei FN, judetul Tulcea si ale H.C.L. 
nr. 155/2010 raman neschimbate. 

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 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                                           SEMEDULA Mariana Carmen 
 


