
 

   

HOTARAREA NR. 62 

pentru indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 104/31.05.2012 privind inventarierea in 
domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de  16,80mp, situat in Tulcea, str. Miron Costin 

nr. 32C,  bl.K5, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin incredintare directa  pentru  extindere sediu 
firma si aprobare PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE” 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 
septembrie 2012; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 
104/31.05.2012 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de  
16,80mp, situat in Tulcea, str. Miron Costin nr. 32C,  bl.K5, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin 
incredintare directa  pentru  extindere sediu firma si aprobare PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA 
CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G.                       
7061/20.09.2012; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 104/31.05.2012 privind inventarierea in domeniul privat al 
municipiului a terenului in suprafata de  16,80mp, situat in Tulcea, str. Miron Costin nr. 32C,  bl.K5, 
sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin incredintare directa  pentru  extindere sediu firma si aprobare 
PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE” 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1) si  (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
Art.1- Se aproba indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.104/2012 privind 

inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de  16,80mp, situat in Tulcea, 
str. Miron Costin nr. 32C,  bl.K5, sc.A, ap.1, concesionarea acestuia prin incredintare directa  pentru  
extindere sediu firma si aprobare PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR 
SI EXTINDERE”, in sensul ca in loc de adresa “str. Miron Costin nr. 32C,  bl.K5, sc.A, ap.1”, se va citi 
adresa corecta  “str. Miron Costin nr. 32C,  bl.K5, sc.B, ap.1”. 

 Art.2 -Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
 Art. 3 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de Intretinere si 

Administrare Patrimoniu. 
Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si persoanelor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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