
 
 

 

HOTARAREA Nr. 175 
privind aprobarea prelungirii duratei 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 29 octombrie 2015; 
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei 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 inititiva viceprimarului; 

Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 28230/19.10.2015 şi raportul intocmit de S.C. Agropiete S.A., inregistrat sub  
nr. 1955/16.10.2015; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi d), alin. (6) lit. a), pct. 19, art. 45  alin. (1), 

(3) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1  Se aproba prelungirea duratei 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 pe o perioada de 10 ani, prin Act Aditional. 

Art. 2  Se aproba Actul Aditional pentru modificarea 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, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se mandateaza Viceprimarul Municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local Tulcea, Actul adiţional nr. 4 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. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
persoanelor şi autorităţilor interesate pentru ducerea la indeplinirea a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  P. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 



 
 

               Jr. IUSUF Leventh                                                    CHISTRUGĂ Corneliu Petre 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 175 / 29.10.2015 
 

ACTUL ADITIONAL NR. 4/______/__________2015  
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  

 
 Partile: 
 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  
ing. Sacu Stere, având funcţia de Viceprimar 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 
0240/514833, fax 0840/514238, cod postal 820119, cod de înregistrare fiscală RO 18632522, 
cont bancar RO57TREZ6415069XXX002700, deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentată prin 
ing. ec. Pascale Rodica, având funcţia de Director general, în calitate de concesionar, pe de 
altă parte, 

de comun acord au convenit incheierea prezentului act aditional, astfel: 
 
Art.1. Se modifica art. 7 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin 
concesiune, in sensul prelungirii acestuia cu o durata de 10 (zece) ani, pana la data de 
26.04.2026. 

Art.2.  Celelalte prevederi ale contractului raman valabile asa cum au fost ele convenite  si 
semnate de parti. 

Art.3.  Prezentul act aditional intra in vigoare incepand cu data de 26.04.2016. 
 
Incheiat azi, ____________, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
           CONCEDENT,                                                             CONCESIONAR,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA                    S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA     
           VICEPRIMAR,                Director general, 
                     Ing. Sacu Stere                      Ing. ec. Pascale Rodica 
      
                   Director economic,           Sef serv financiar-contabil-incasari, 
                  Ec. Muhuleţ Alina           Ec. Dinica David Silvia 
     
                  Vizat oficiu juridic,                               Şef comp juridic si personal, 
                                        Jr. Micu Camelia Doina 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier, 


