
HOTARAREA NR.133 

privind aprobarea  tarifelor de inchiriere a Stadionului Cosma Zait, situat in Tulcea, 
str. Granitului nr. 1, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, pentru 

antrenamente si activitati competitionale sportive 
 
 
 
 

   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 26 septembrie 2013; 

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a 
Stadionului Cosma Zait, situat in Tulcea, str. Granitului nr. 1, apartinand domeniului 
public al municipiului Tulcea, pentru antrenamente si activitati competitionale sportive, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu 

nr.7057/23.09.2013; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, 
republicata; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c si art 123 din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 (1) Se aproba tariful de inchiriere de 15 lei/ora a Stadionului Cosma Zait, 
situat in Tulcea, str. Granitului nr. 1, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, 
pentru antrenamente si activitati competitionale sportive.  

           (2) Se excepteaza de la perceperea tarifului de închiriere jocurile sportive 
oficiale organizate de organizatiile sportive de specialitate.  

Art.2 Stadionul Cosma Zait, situat in Tulcea, str. Granitului nr. 1, apartinand 
domeniului public al municipiului Tulcea, va fi inchiriat asociatiilor sportive si cluburilor 
sportive in baza unui grafic, având prioritate doar echipele angrenate în competiţiile 
oficiale. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               SEVASTIN Ana Elena 
 
 
 
 
 
 
 


