
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 68 
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2011 privind 
concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţa de 4.434,50 mp, aparţinând domeniului 

public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastră Tulcea, pentru 
realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, 

Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ “Concesionare teren pentru amplasare 
terenuri de sport, nocturnă, fotbal, tenis, volei, parcuri de joacă pentru copii” şi a 

Regulamentului local de urbanism aferent 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 martie 2016; 
 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 40/2011 privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţa 
de 4.434,50 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca 
– Casa Albastră Tulcea, pentru realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de 
oportunitate, Caietului de sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ 
“Concesionare teren pentru amplasare terenuri de sport, nocturnă, fotbal, tenis, volei, 
parcuri de joacă pentru copii” şi a Regulamentului local de urbanism aferent, proiect din 
iniţiativa Primarului;   
           Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.8800/23.03.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. 4736/23.03.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2011 privind 
concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţa de 4.434,50 mp, aparţinând domeniului 
public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastră Tulcea, pentru 
realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, 
Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ “Concesionare teren pentru amplasare 
terenuri de sport, nocturnă, fotbal, tenis, volei, parcuri de joacă pentru copii” şi a 
Regulamentului local de urbanism aferent; 

 În baza dispoziţiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al. (5) lit.a) şi art. 123 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările 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 şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.I Se modifică şi se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 

40/2011 privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţa de 4.434,50 mp, 
aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastră 
Tulcea, pentru realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate, 
Caietului de sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ “Concesionare teren 



 
 

 

pentru amplasare terenuri de sport, nocturnă, fotbal, tenis, volei, parcuri de joacă pentru 
copii” şi a Regulamentului local de urbanism aferent, care va avea următorul conţinut: 

“ Art.2  Termenul de concesionare este de 10 ani, iar redeventa minima de pornire a 
licitatiei este de 22.149 lei/an.” 

Art.II  Caietul de sarcini şi Instructiunile de participare la licitaţie se modifică în 
mod corespunzător. 

Art.III  Celelalte prevederi ale HCL nr. 40/2011 rămân neschimbate. 
Art.IV  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.V 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. 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                       SEVASTIN ANA Elena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


