
HOTĂRÂREA nr.192 

privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea ca 

membru asociat în cadrul “Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta 
Dunării” 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
28.06.2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea ca membru asociat în cadrul „Asociaţiei de Management al 
Destinaţiei Turistice Delta Dunării”, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Ţinând seama de invitaţia Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice adresată 
Municipiului Tulcea de a face parte dintre membrii Asociaţiei, în calitate de membru 
asociat, de Actul constitutiv şi de Statutul „Asociaţiei de Management al Destinaţiei 
Turistice” ataşate acesteia, înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea sub nr. CP 
1866/16.05.2018; 

Văzând Minuta şedinţei Adunării Generale a „Asociaţiei de Management al Destinaţiei 
Turistice” din data de 15.05.2018; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, Ing. Luca 
Andaluzia, înregistrată sub nr. 17206/18.06.2018 şi raportul întocmit de către Direcţia 
Economică şi Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 
înregistrat sub nr. 17205/18.06.2018. 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. e), alin. 7 lit. a), art. 45 alin. (1), (2) 
lit. f) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Tulcea, prin Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea, ca membru asociat în cadrul “Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice 
Delta Dunării”. 

Art.2: Se aprobă plata unei cotizaţii lunare de membru a Municipiului Tulcea în 
“Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării” în cuantum de  2.500 lei. 

Art.3: Se desemnează Viceprimarul Municipiului Tulcea, doamna Andaluzia LUCA, să 
reprezinte municipalitatea în cadrul „Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice 
Delta Dunării”. 

Art.4.: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică şi Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

 Art.5: Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei Hotărâri, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 

consilieri locali prezenţi. 
 

 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
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