
 
 

HOTĂRÂREA NR. 89 
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 75/15.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC 
TRADIŢIONAL”, situat în Tulcea, şoseaua Tulcea – Murighiol, km 1şi a tarifelor  

ce vor fi utilizate la acest obiectiv 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

din data de 27 octombrie 2016.  
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL  

nr. 75/15.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”, situat în Tulcea, şoseaua 
Tulcea – Murighiol, km 1 şi a tarifelor ce vor fi utilizate la acest obiectiv, proiect din 
initiaţiva Viceprimarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.28.141/12.10.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr.12.221/11.10.2016; 
 Având în vedere prevederile HCL nr. 75/15.04.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC 
TRADIŢIONAL”, situat în Tulcea, şoseaua Tulcea – Murighiol, km 1 şi a tarifelor ce vor fi 
utilizate la acest obiectiv. 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 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 şi se completează anexa nr.2 la HCL nr. 75/15.04.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT 
PESCĂRESC TRADIŢIONAL”, situat în Tulcea, şoseaua Tulcea – Murighiol, km 1 şi a 
tarifelor ce vor fi utilizate la acest obiectiv, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 
Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                      VÂLCU Dumitru 

 



 
 

                                                                                                                              Anexa  
La HCL nr.89/27.10.2016 

 
 
 

TABEL 
Cu tarifele ce vor fi utilizate la Obiectivul SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL 

situat în municipiul Tulcea 
 

Nr.crt. Denumirea Tarif 

0 1 2 
1 Bilet intrare copii intre 06-14 ani 5 lei/zi 
2 Bilet intrare adulti 10 lei/zi 
3 Taxa foto amatori 10 lei/zi/aparat 
4 Taxa foto profesionisti 100 lei/ora/aparat 
5 Taxa video amatori 10 lei/zi/camera 
6 Taxa video profesionisti 500 lei/ora/camera 
7 Inchiriere bufet satesc 167,2 lei/mp/an 
8 Inchiriere prestari servicii 118,87 lei/mp/an 
9 Organizarea de evenimente in perioada 01 APRILIE – 

30 SEPTEMBRIE a fiecarui an 
4.500 lei/zi/eveniment 

10 Organizarea de evenimente in perioada 01 
OCTOMBRIE  – 31 MARTIE  a fiecarui an  

3.000 lei/zi/eveniment 

  
Observaţie:  
Se acordă gratuitate, copiilor cu vârsta cuprinsă între între 0 – 6 ani, persoanelor cu handicap, 
copiilor instituţionalizaţi şi pensionarilor pentru vizitarea obiectivului turistic Sat Pescăresc 
tradiţional situat în municipiul Tulcea, în baza unei dovezi prezentate de aceştia. 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


