
HOTARAREA NR.141  
pentru modificarea si completarea articolului 1 din HCL nr.54/27.05.1999 

privind  concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu „Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov  Corneliu 

nr.99, bl.A1, sc.D, ap.3 - Tulcea 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 24 septembrie 2015;  

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea articolului 1 
din HCL nr.54/27.05.1999 privind concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, 
str.Gavrilov  Corneliu nr.99, bl.A1, sc.D, ap.3 - Tulcea, proiect din initiativa 
Viceprimarului; 

Luand in discutie adresa nr. 11.917/24.09.2015, inaintata de doamna Doros Rodica, 
expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
Nr.23.954/14.09.2015, raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 
Nr.G.11.917/ 14.09.2015; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile articolului 1 din HCL nr.54/27.05.1999 privind  

concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov  Corneliu nr.99, bl.A1, 
sc.D, ap.3 - Tulcea; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.121 si art.123 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45, al.(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 modifica si se completeaza articolul 1 din HCL nr.54/27.05.1999 privind  

concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov  Corneliu nr.99, bl.A1, 
sc.D, ap.3 – Tulcea, care va avea urmatorul continut: 
       „Art.1 Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 
14 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, pentru realizarea obiectivului 
„Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov  Corneliu nr.99, bl.A1, 
sc.D, ap.3 din Tulcea, in favoarea doamnei Doros Rodica.” 

Art.2 Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3 Contractul de concesiune nr.22468/04.10.1999 se modifica in mod 

corespunzator.  
Art.4 Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului se 

modifica in mod corespunzator. 



Art.5 Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu. 

Art.6 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri 
locali prezenţi. 

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


