
HOTĂRÂREA NR.34 
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE  

A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL  
“MODERNIZARE STRADA ING. DUMITRU IVANOV, MUNICIPIUL TULCEA“  

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
26 martie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul “MODERNIZARE STRADA ING. DUMITRU IVANOV, 
MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 8320/23.03.2015 și raportul întocmit de Direcția Urbanism Amenajare Teritoriu - Serviciul 
Gospodărie Comunală și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat 
sub nr. 8319/23.03.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
         În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) și alin.(4) lit. d) din Legea nr. 215 /2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 
“MODERNIZARE STRADA ING. DUMITRU IVANOV, MUNICIPIUL TULCEA“ şi indicatorii 
tehnico-economici, în valoare totală de 1.644.899,00 lei inclusiv TVA (echivalentul sumei de 
373.010,00 euro, inclusiv TVA), conform anexelor nr. 1 şi 2. 

ART. 2 –  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Urbanism 

Amenajare Teritoriu - Serviciul Gospodărie Comunală și Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea. 

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

 
Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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