
 
 

HOTĂRÂREA NR. 16 
 

pentru modificarea art.1 din HCL nr. 45/2005 privind aprobarea tarifului orar de închiriere a 
Salii de Sport Multifunctionala situata în Tulcea, strada Isaccei, nr.20, Zona Lac Ciuperca 

  
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara, in 

data de 13 februarie 2015; 
Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr. 45/2005  privind 

aprobarea tarifului orar de închiriere a Salii de Sport Multifunctionala situata în Tulcea, strada 
Isaccei, nr.20, Zona Lac Ciuperca, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
nr.3442/03.02.2015 si raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.G. 
1.710/03.02.2015; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
actualizata; 

 Tinand seama de prevederile art.127 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 republicata 
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare; 

 În baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c), lit.d), alin.(6) lit.a), 
pct.6 din Legea nr.215/2001 republicata privind administraţia publică locală, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), (3) şi (6), art.49 şi art.115 alin.(1), lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 republicata privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se modifica art.1 din HCL nr. 45/2005 privind aprobarea tarifului orar de 
închiriere a Salii de Sport Multifunctionala situata în Tulcea, strada Isaccei, nr.20, Zona Lac 
Ciuperca, care va avea urmatorul cuprins : 
 „Art.1-Se aproba tarifele pentru închirierea Salii de Sport Multifunctionale după cum 
urmeaza: 

- pentru practicarea jocurilor de minifotbal = 10 lei/ora/persoana; 
- pentru practicarea jocurilor de tenis          = 25 lei/ora.” 
Art.2 – Aceste tarife vor fi practicate începând cu data de 01.03.2015.  
Art.3 –  Celelalte prevederi ale HCL nr. 45/2005 raman neschimbate. 
Art.4 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea şi Directia Economica.  
Art.5 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 

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

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 
prezenţi.  
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