
HOTARAREA Nr. 28 
privind modificarea si completarea Contractului nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului 

public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin 
concesiune, prin Act Aditional 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2013; 
Examinand proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Contractului nr. 12.420/26.04.2006 de 

delegare a gestiunii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din 
Municipiul Tulcea prin concesiune, prin act aditional, proiect din initiativa primarului; 

Luand in discutie coraportul Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Tulcea si al S.C. 
Agropiete S.A., inregistrat sub nr.1058/15.03.2013; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- O.G. nr. 71/2002  privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

si privat de interes local; 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. 6 pct. 19 din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul dispozitiilor art. 45  alin. (1), (3) si (6) si art. 49 din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se modifica si se completeaza Contractul nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului 
public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin concesiune, 
prin Act Aditional. 

Art. 2 Se aproba Actul Aditional pentru modificarea şi completarea Contractului nr. 12.420/26.04.2006 de 
delegare a gestiunii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din 
Municipiul Tulcea, prin concesiune, conform Anexei nr. 1. 

Art. 3 Se mandateaza Primarul Municipiului Tulcea sa incheie Actul Aditional la Contractul nr. 
12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor 
agroalimentare din Municipiul Tulcea prin concesiune cu S.C. Agropiete S.A., Act Aditional prevazut in anexa nr. 
1. 

Art. 4 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 
     
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 28/28.03.2013 
ACT ADIŢIONAL nr. _____/___________ 

la contractul nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de  
întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare  

din Municipiul Tulcea prin concesiune  
 Între: 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, instituţie publică de interes local, cu sediul în 
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, telefon 0240.511440, fax 0240.517736, cod postal 820033, cod de înregistrare fiscală 
4321429, cont bancar RO05TREZ64124550230XXXX deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentat legal prin  
dr. ing. Hogea Constantin, având funcţia de Primar şi ec. Muhuleţ Alina, având funcţia de Director economic, 
în calitate de concedent, pe de o parte, 

şi  
     S.C. AGROPIEŢE S.A., cu sediul în Tulcea, str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 91, telefon 0240514833, 
fax 0840514238, cod postal 820119, cod de înregistrare fiscală RO 18632522, cont bancar 
RO57TREZ6415069XXX002700 deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentată prin  
ing. Haţeganu Constantin Nicolae, având funcţia de Director general şi ec. Mihai Veronica, având funcţia de 
Director economic, în calitate de concesionar, pe de altă parte, 
 

se încheie prezentul act adiţional la contractul nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului 
public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin 
concesiune, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

Art. 1 Se modifică art. 9 alin. (1) din contractul nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii serviciului 
public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin 
concesiune, care va avea următorul cuprins: 

”Art. 9 (1) Redevenţa anuală a concesiunii bunurilor şi serviciilor enunţate la Cap. III art. 4 este în sumă 
de 24.358 lei/an şi va fi achitată de concesionar trimestrial, în termen de 15 zile de la expirarea trimestrului”. 

Art. 2 Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de 01.04.2013. 
Art. 3 Toate celelalte clauze din contract rămân neschimbate. 
 

Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii 
serviciului public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin 
concesiune, care se actualizează în mod corespunzător şi se încheie în 2 (două ) exemplare,  cu valoare juridică 
egală pentru fiecare parte contractantă. 

 
    CONCEDENT,                                                               CONCESIONAR,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA            S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA            PRIMAR,
              Director general, 
    Dr. Ing. Hogea Constantin          Ing. Haţeganu Constantin Nicolae 
 
        
            Director economic,                       Director economic, 
            Ec. Muhuleţ Alina            Ec. Mihai Veronica    
     
 
      Biroul Contencios Administrativ                    Şef serv juridic, pers, adm, 
                      Jr. Micu Camelia Doina 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

 


