
 
 
 

 

HOTARAREA NR. 87 
pentru modificarea HCL nr.62/2013 privind inventarierea in domeniul privat al 

municipiului a terenului in suprafata de 33,60 mp, situat in Tulcea, str.1848 nr.17A, bl.9, 
sc.C, ap.2, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere spatiu 
comercial si sediu firma si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI 

EXTINDERE CU ACCES DIN EXTERIOR” 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 30.05.2013; 
 Examinand  proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr.62/2013 privind inventarierea 
in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 33,60 mp, situat in Tulcea, str.1848 
nr.17A, bl.9, sc.C, ap.2, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere spatiu 
comercial si sediu firma si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI EXTINDERE 
CU ACCES DIN EXTERIOR”, proiect din initiativa Primarului;   
         Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu;                                                  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile HCL nr.62/2013 privind inventarierea in domeniul privat al 

municipiului a terenului in suprafata de 33,60 mp, situat in Tulcea, str.1848 nr.17A, bl.9, sc.C, 
ap.2, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere spatiu comercial si sediu 
firma si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI EXTINDERE CU ACCES DIN 
EXTERIOR”; 

 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (1) si alin (2) lit. c) 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; 

 
HOTARASTE: 

 

Art.I- Se modifica HCL nr.62/2013 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului 
a terenului in suprafata de 33,60 mp, situat in Tulcea, str.1848 nr.17A, bl.9, sc.C, ap.2, 
concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere spatiu comercial si sediu firma si 
aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI EXTINDERE CU ACCES DIN 
EXTERIOR”, dupa cum urmeaza: 

1.  Se modifica  titlul HCL nr. 62/11.04.2013,  care va avea urmatoarul continut: 
 <<Hotarare privind inventarierea in domeniu privat al municipiului a terenului in 

suprafata de 33,60 mp, situat in Tulcea, str.1848 nr.17A, bl.9, sc.C, ap.2, concesionarea acestuia 
prin incredintare directa pentru extindere spatiu comercial si sediu firma si aprobarea PUD 
“AMENAJARE SPATIU COMERCIAL SI SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR”>>. 

 2. Se modifica art.7 din HCL nr.62/11.04.2013 care va avea urmatorul continut: 
         <<Art.7-Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu “AMENAJARE SPATIU COMERCIAL SI 
SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR”,  str.1848 nr.17A, bl.9, sc.C, ap.2,Tulcea, cu 
perioada de valabilitate de 3 ani, care se extinde de drept pentru acele investiţii care au început 
în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.>> 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 62/2013 raman neschimbate. 



Art.III. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.IV-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 


