
HOTĂRÂREA NR.16 

pe tru odifi area şi o pletarea articolului 3 din Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea 

nr. 165/27.07.2017 privind i ve tarierea î  do e iul privat al u i ipiului a tere ului î  suprafaţă de 

4,83 mp, situat în Tulcea, str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, concesionarea acestuia prin 

î redi ţare dire tă pentru extindere spaţiu o er ial existe t şi apro area PUZ ”Extindere spaţiu 
comercial existent şi o esio are tere  afere t” cu Regulamentul local de urbanism aferent 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, jude ul Tulcea, întrunit în şedin ă ordinară din data 

de 31 ianuarie 2018.  

 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 3 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 165/27.07.2017 privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului a terenului în suprafa ă de 4,83 mp, situat în Tulcea, 

str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, concesionarea acestuia prin încredin are directă 
pentru extindere spa iu comercial existent şi aprobarea PUZ ”Extindere spa iu comercial existent şi 
concesionare teren aferent” cu Regulamentul local de urbanism aferent, proiect din initia iva 
Primarului; 

 Luând în discu ie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
1.058/15.01.2018 şi raportul Direc iei de Între inere şi Administrare Patrimoniu nr. 
G.149/11.01.2018; 

 Re inând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
inând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

165/27.07.2017 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafa ă de 

4,83 mp, situat în Tulcea, str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, concesionarea acestuia 

prin încredin are directă pentru extindere spa iu comercial existent şi aprobarea PUZ ”Extindere 

spa iu comercial existent şi concesionare teren aferent” cu Regulamentul local de urbanism aferent; 

 În baza dispozi iilor art.10, art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind 
administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 

privind administra ia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se modifică şi se o pletează articolul 3 din Hotărârea Co siliului Lo al al Mu i ipiului 
Tulcea nr. 165/27.07.2017 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în 

suprafaţă de 4,83 mp, situat în Tulcea, str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter,  

o esio area a estuia pri  î redi ţare dire tă pentru extindere spaţiu o er ial existe t şi 
aprobarea PUZ ”Extindere spaţiu o er ial existe t şi o esio are tere  afere t” cu Regulamentul 

lo al de ur a is  afere t, are va avea ur ătorul o ţi ut: 

”Art.3 Se apro ă o esio area pri  î redi ţare dire tă a tere ului î  suprafaţă de  ,8  
mp, situat în Tulcea, str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter, pentru extindere spaţiu 
comercial existent, î  favoarea u iţilor Iva  A atolie şi Iva  Ga riela.” 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

165/27.07.2017 ră â  es hi ate. 



Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direc ia de Între inere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorită ilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată u 19 voturi ale o silierilor lo ali di  19 o silieri lo ali preze ţi. 

 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 

 


