
HOTARAREA NR. 38 
pentru acordul de principiu privind asocierea Municipiului Tulcea cu S.C. SILEX CLASIC S.R.L. 

TULCEA pentru realizarea in comun a Proiectului  
“Depoluarea depozitului necontrolat de deseuri industriale”  

 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 
din data de 27 februarie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare pentru acordul de principiu privind asocierea 
Municipiului Tulcea cu S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea in comun 
a Proiectului “Depoluarea depozitului necontrolat de deseuri industriale”, proiect din 
initiativa primarului; 

Luand în discuţie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr. G 2147/19.02.2014; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.36, al.(2) lit.c) si lit.e) si al.(7) lit.a) din Legea nr.215/2001 

republicata privind administraţia publică locală, modificata si completata; 
În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 

administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1.- Se da acordul de principiu privind asocierea Municipiului Tulcea cu  
S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea in comun a Proiectului 
“Depoluarea depozitului necontrolat de deseuri industriale”. 

Art. 2. – (1) Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea pune la dispozitia 
asociatului terenul in suprafata totala de 1,904 ha, apartinand domeniului privat al 
municipiului, situat in extravilanul municipiului Tulcea, Tarla 15, PARCELA 198, 199, 
201, necesar derularii proiectului, conform planului de amplasament si delimitare a 
imobilului anexat. 

(2) Pe toata durata asocierii, pentru utilizarea terenului de la alin. (1),  
S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA  va achita un tarif de 550 lei/an.   

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de  
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.4- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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                  Jr. BRUDIU Maria                                                 CONSTANTIN Dumitru 
 
 
 


