
HOTĂRÂREA Nr. 25 
PRIVIND  EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA ÎN 

SUMĂ DE 24.358 LEI, PE ANUL 2017 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 27 februarie 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind exonerarea S.C. Agropieţe S.A.Tulcea de 
redevenţa în sumă de 24.358 lei, pe anul 2017, proiect din iniţiativa primarului; 

 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată 
sub nr. 4506/17.02.2017 şi coraportul întocmit de S.C. Agropieţe S.A. Tulcea şi Direcţia 
Economică, înregistrat sub numărul  314/17.02.2017; 
          Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de întreţinere, administrare şi 
exploatare a pieţelor agroalimentare prin concesiune nr. 12.420/26.04.2006; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36  alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. 
(6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) si (6), art. 49 alin. (1) si (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
 
         ART. 1 Se aprobă exonerarea S.C. Agropieţe S.A. Tulcea de redevenţa în sumă de 24.358 
lei, pe anul 2017. 
        ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică, S.C. Agropieţe S.A. Tulcea şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

ART. 3 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
persoanelor şi autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 
prezenţi. 
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