
HOTĂRÂREA NR. 111 
privind aprobarea asocierii Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea cu        

S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea Proiectului “DEGAJAREA 
SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DESEURI 

INDUSTRIALE” 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta de îndată, 
din data de 30 iulie 2015; 
 Examinand proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Tulcea 
prin Consiliul Local Tulcea cu  S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea 
Proiectului “DEGAJAREA SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE 
NECONTROLATE DE DESEURI INDUSTRIALE”, proiect din initiativa 
Viceprimarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 19556/23.07.2015 si raportul nr.10896/23.07.2015 prezentat de 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile art.22 alin.(1) si art. 59 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, republicată; 
 Tinand seama de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza dispozitiilor art.10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „ c” alin. (7) lit. “a” din 
Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile ulterioare; 

In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 
ulterioare, 

 

HOTARASTE:   

Art.1 Se aproba asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea cu S.C. 
SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea Proiectului “DEGAJAREA 
SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DESEURI 
INDUSTRIALE”, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii conform legii. 

Art.2 Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea pune la dispozitia asociatiei, in 
vederea derularii proiectului, terenul in suprafata de 1,904 ha, apartinand domeniului 
privat al municipiului, situat in extravilanul municipiului Tulcea, Tarla 15, Parcela 198, 
199, 201, in vederea derularii proiectului, conform planului de amplasament si delimitare a 
imobilului anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Activitatea de degajare prin valorificare/reciclare/eliminare a deseurilor de pe 
amplasament, de inchidere  a depozitului si de ecologizarea terenului, se va realiza de catre 
SC. SILEX CLASIC SRL pe cheltuiala si responsabilitatea exclusiva a acesteia. 

Art.4 Pe toata durata asocierii, pentru utilizarea terenului in suprafata de 1,904 ha, in 
vederea exploatarii si valorificarii deseurilor industriale, S.C. SILEX CLASIC S.R.L. va 
achita un tarif de 22.078 lei/an, care va fi indexat anual cu rata medie a inflatiei, conform 
buletinului statistic de preturi.  

Art.5 Se aproba contractul de asociere pentru realizarea Proiectului “DEGAJAREA 
SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DESEURI 
INDUSTRIALE”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.6 Se revoca HCL nr.38/2014 pentru acordul de principiu privind asocierea 
Municipiului Tulcea cu S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea in comun 
a Proiectului “DEPOLUAREA DEPOZITULUI NECONTROLAT DE DESEURI  
INDUSTRIALE”. 

Art.7 Se imputerniceste Viceprimarul municipiului Tulcea sa semneze contractul de 
asociere aprobat conform art. 5, in numele si pe seama Municipiului Tulcea.   

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu. 

Art.9 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din 15 consilieri locali 
prezenţi. 

 
 

 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
  
               Jr.BRUDIU Maria                                                     CHISTRUGĂ Corneliu Petre 

 
 
 
 
 

 


