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                                 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 
 

HOTĂRÂREA NR.141  

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – PROIECT TEHNIC PENTRU 

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE “REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU“  ŞI 

A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 

 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30 iulie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice – Proiect tehnic  

pentru obiectivul de investiție “REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU “ şi a 

indicatorilor tehnico-economici, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub  

nr. 19629/10.07.2020 şi raportul întocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia economică, 

înregistrat sub nr. 19628/10.07.2020; 

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

Având în vedere art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă amplasarea în municipiul Tulcea a unui bust în memoria scriitorului tulcean 

Valentin Șerbu, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2 Se aprobă Documentația tehnică – Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție 

“REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU “ şi a indicatorilor tehnico-economici, 

conform anexei nr. 1 şi indicatorii tehnico-economici în valoare totală de 85,861.24 lei, inclusiv TVA 

din care C+M 34,736.25 lei inclusiv TVA și valoare bust 44.625,00 lei inclusiv TVA, conform anexei 

nr. 2. 

ART. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 

Serviciul Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

ART. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

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

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 SECRETAR GENERAL,                                                                    CONSILIER,       

                    Jr.BRUDIU Maria                                                               VIZAUER Lavinia 



 









 


