
 
 

HOTĂRÂREA NR. 110 
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/30.07.2015 privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 7mp, situat în Tulcea, strada 
Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 şi concesionarea acestuia prin încredinţare directă 

pentru acces la spaţiu comercial existent 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 24 noiembrie 2016.  
 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL  
nr. 110/30.07.2015 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 
suprafaţă de 7mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 şi 
concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru acces la spaţiu comercial existent, 
proiect din initiaţiva Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.33.080/21.11.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu  
nr. G.13.620/21.11.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
nr. 110/30.07.2015 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 
suprafaţă de 7mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 şi 
concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru acces la spaţiu comercial existent; 
 În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 110/30.07.2015 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 
suprafaţă de 7mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 şi concesionarea 
acestuia prin încredinţare directă pentru acces la spaţiu comercial existent, care va avea 
următorul conţinut: 

“inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 7mp, 
situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.A, ap.2 şi concesionarea acestuia prin 
încredinţare directă pentru acces la spaţiul comercial existent” 

Art.2 Se modifică şi se completează articolul 1 şi articolul 3 din HCL  
nr. 110/30.07.2015 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 
suprafaţă de 7mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 şi concesionarea 
acestuia prin încredinţare directă pentru acces la spaţiu comercial existent, care vor avea 
următorul conţinut: 

„Art. 1- Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 
suprafaţă de 7 mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.A, ap.2.” 



 
 

„Art.3- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 7 
mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.101, bl.P101, sc.A, ap.2, în favoarea SC Niculaev 
Impex SRL Tulcea, pentru acces la spaţiul comercial existent.” 

Art.3 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 
Art.5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

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

prezenţi. 
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