
HOTĂRÂREA NR. 77 
pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor privind concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul 

public şi privat al municipiului Tulcea 
 
 

  Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara din 
data de 29 septembrie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind concesionarea sau închirierea bunurilor din 
domeniul public şi privat al municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 25.774/20.09.2016 şi raportul prezentat de Direcţia de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. G.11.509/20.09.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică 
- Hotărârii de Guvern nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 

În conformitate cu dispoziţiile art.10, art.36, al.(2), lit.c) şi art.123 din Legea 
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea sau închirierea 

bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Tulcea, având următoarea componenţă: 
a) Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte: 1. Constantin Florenţiu - Director General Direcţia de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu;  
Membrii: 2. Frandes Alina Claudia - Consilier Local; 
      3. Fudulea Sterică - Consilier Local; 

     4. Corsei Niculina – Şef Serviciu Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice; 
                5. Reprezentant desemnat de DGFP; 
                6. Secui Raiciu Aurelian – Inspector de Specialitate Biroul juridic, Executări Silite, 
Gestiune Patrimoniu, Licitaţii, Documente Consiliul Local;       
Secretar 7. Mihailov Gabriela –Inspector Biroul juridic, Executări Silite, Gestiune Patrimoniu, 
Licitaţii, Documente Consiliul Local;   

b) Membrii supleanţi ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 
    1. Grecu Răzvan - Consilier Local 
    2. Ţiu Gabriel Dorin - Consilier Local 
              3. Reprezentant al Directiei Economice  din cadrul Primariei 
    4. Reprezentantul MF-DGFP  



5. Radu Nicolae - Biroul juridic, Executări Silite, Gestiune Patrimoniu, Licitaţii, 
Documente Consiliul Local; 

Art.II Se aprobă comisia de soluţionare a contestaţiilor privind concesionarea sau 
închirierea bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Tulcea, având următoarea 
componenţă: 
 1. Antonescu Alina - Director Economic, Primăria Municipiului Tulcea; 
 2. Nicolin Paraschiţa - Şef Birou Concesiuni, Închirieri; 
 3.Tozaru Eliza – Consilier Juridic DIAP. 

Art.III Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se 
revocă. 

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii 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 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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