
 
 

HOTĂRÂREA NR.353 
 

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU 
OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE “REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SPITALULUI, MUNICIPIUL 

TULCEA“  ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 
decembrie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SPITALULUI, MUNICIPIUL 
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  
nr. 35912/13.12.2018 şi raportul întocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia economică, 
înregistrat sub nr. 35913/13.12.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
         În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr.215 /2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin.(1) 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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 
“REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SPITALULUI, MUNICIPIUL TULCEA “ şi indicatorii tehnico-
economici în valoare totală de 3.051.438,29 lei inclusiv TVA din care C+M 2.422.963,81 lei, conform 
anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

ART. 2 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 

Serviciul Dezvoltare Investiţii. 
ART. 4 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 20 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


