
 
HOTĂRÂREA Nr. 77 

pentru modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 61/11.04.2013 privind darea în administrarea S.C. 
AGROPIEŢE S.A. Tulcea a terenului în suprafaţă de 705 mp, aparţinând domeniului public al 

municipiului, situat în Tulcea, str. Păcii – Piaţa Plugari 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.05.2013; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 61/11.04.2013 privind 

darea în administrarea S.C. AGROPIEŢE S.A. Tulcea a terenului în suprafaţă de 705 mp, aparţinând domeniului 
public al municipiului, situat în Tulcea, str. Păcii – Piaţa Plugari, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul S.C. Agropieţe S.A., înregistrat sub nr. 1929/20.05.2013; 
Reţinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 1 din HCL nr. 61/11.04.2013 privind darea în administrarea S.C. AGROPIEŢE S.A. Tulcea a terenului 

în suprafaţă de 705 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, str. Păcii – Piaţa Plugari; 
-  art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- O.G. nr. 71/2002  privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 
În conformitate cu prevederile art. 10, 36 alin. (2) lit. d, alin. 6 pct. 19 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor art. 45  alin. (1), (3) si (6) şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. I. Se modifică şi se completează art. 1 din HCL nr. 61/11.04.2013 privind darea în administrarea S.C. 
AGROPIEŢE S.A. Tulcea a terenului în suprafaţă de 705 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situat 
în Tulcea, str. Păcii – Piaţa Plugari, care va avea următorul conţinut: 

„ Art. 1. Se aprobă darea în administrarea S.C. Agropieţe S.A. Tulcea a terenului în suprafaţă de 705 mp, 
din care 635 mp cu destinaţia de parcare şi 70 mp pentru realizarea unei baterii de magazine, aparţinând 
domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, str. Păcii – Piaţa Plugari, pentru desfăşurarea activităţii 
societăţii.”  

Art. II.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 61/11.04.2013 rămân neschimbate. 
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. Agropieţe S.A. Tulcea. 
Art. IV. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor 

interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
  
        Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

  
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
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