
HOTARAREA NR. 118 
privind modificarea si completarea art.1, lit.a) din HCL nr.20/2012 pentru  

stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a comisiei de solutionare a contestatiilor 
privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si  

privat al municipiului Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de                  
30 iulie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea art.1, lit.a) din HCL 
nr.20/2012 pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al 
municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discutie raportul prezentat de Directia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr. G.5319/10.07.2012; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.54/2006 si ale Hotărârii de Guvern nr.168/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

În conformitate cu dispozitiile art.10, art.36, al.(2), lit.c) şi art.123 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1) şi (6) şi art. 49 al. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
                                                        HOTARASTE: 
 
         Art.1- Se modifica si completeaza art.1, lit.a) din HCL nr.20/2012 pentru stabilirea comisiei 
de evaluare a ofertelor şi a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau 
inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea, care va avea urmatorul 
continut: 

“ a)-Comisia de evaluare a ofertelor: 
Preşedinte: 1. Constantin Florentiu - Director general D.I.A.P.;  
Membrii:   2. Dumitru Constantin - Consilier Local; 
          3. Frandes Alina Claudia - Consilier Local; 
                   4. Chirachina Catalin Dan - Consilier Local; 
                   5. Luca Andaluzia - Consilier Local; 

         6. Moise Marioara - Sef Serviciul Buget Contabilitate, Primaria municipiului Tulcea; 
                   7. Reprezentant D.G.F.P.- numit prin decizia MF-DGFP; 
                 8.Secui Raiciu Aurelian – Inspector Specialitate, Biroul juridic, Executari Silite, 
Gestiune  Patrimoniu, Licitatii, Documente Consiliul Local;       
Secretar:   9. Mihailov Gabriela - Inspector, Biroul juridic, Executari Silite, Gestiune Patrimoniu, 
Licitatii, Documente Consiliul   Local.”       

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari  

autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 


