HOTĂRÂREA NR. 200
privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă de 177 mp, situat în Tulcea, str. Colinei nr. 2, concesionarea acestuia prin
licitaţie publică pentru spațiu alimentație publică şi aprobarea Planului Urbanistic
Zonal “Concesionare teren şi construire spațiu alimentație publică” cu
Regulamentul local de urbanism aferent

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 28 iunie 2018.
Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 177 mp, situat în Tulcea, str.
Colinei nr. 2, concesionarea acestuia prin licitaţie publică pentru spațiu alimentație
publică şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Concesionare teren şi construire
spațiu alimentație publică” cu Regulamentul local de urbanism aferent, proiect din
initiaţiva Primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea
înregistrată sub nr. 17.053/15.06.2018, raportul prezentat de Serviciul Urbanism,
Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei municipiului Tulcea nr.
17.054/15.06.2018, coraportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.
G.9130/21.06.2018 şi avizul Comisiei tehnice de urbanism a municipiului Tulcea
la planul urbanistic zonal;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Tulcea;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 102/27.10.2016
privind aprobarea perioadei de valabilitate a documentațiilor de amenajare a
teritoriului și de Urbanism;
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 201/28.09.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de
parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Unității
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea;
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi
c) şi art.123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 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 administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului
în suprafaţă de 177 mp, situat în Tulcea, str. Colinei nr.2, conform planului de
situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului
Tulcea se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Concesionare teren şi construire
spațiu alimentație publică”, strada Colinei nr. 2, Tulcea şi Regulamentul local de
urbanism aferent, având perioada de valabilitate de 5 ani, de la data comunicării
hotărârii de aprobare a acestei documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
Infrastructura de acces și de utilități necesare obiectivului de investiții se
vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.
Art.4 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
de 177 mp, situat în Tulcea, str. Colinei nr.2, aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea, pentru spațiu alimentație publică, conform documentaţiei de
urbanism aprobată.
Redevenţa, perioada, studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi
instrucţiunile de participare la licitaţie vor fi aprobate într-o şedinţă viitoare.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu.
Art.6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va
asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri
locali prezenţi.
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