
HOTĂRÂREA NR. 233 
privind închirierea unor loturi de teren situate în zona Lac Ciuperca și Orășelul Copiilor, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării 
evenimentelor organizate de zilele municipiului 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară, din data de 26 
iulie 2018; 
 Examinand proiectul de hotărâre privind închirierea unor loturi de teren situate în zona Lac 
Ciuperca și Orășelul Copiilor, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării 
evenimentelor organizate de zilele municipiului, proiect din initiativa Primarului; 
 Luând în discuție expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
20.445/18.07.2018, raportul Biroului Juridic, Executări silite, Licitaţii, Gestiune Patrimoniu, Documente 
Consiliul Local nr. G 10.153/18.07.2018 și referatul Biroului Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spații nr. 
10.152/18.07.2018, prezentate de Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În baza dispozițiilor art. 10, art. 36, alin. (1), (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 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 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
   

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor loturi de teren aparținând domeniului public 
al municipiului Tulcea, situate în zona Lac Ciuperca pentru terase alimentație publică, în vederea 
desfășurării evenimentelor organizate de zilele municipiului, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Se aprobă închirierea, pe bază de Aviz privind ocuparea provizorie a terenurilor, a unor 
loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situate în Orășelul Copiilor, conform 
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se interzice amplasarea oricăror construcţii care au nevoie de autorizaţie de construire conform 
Legii nr. 50/1991. 

Art. 3 Se împuternicește Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu cu organizarea și 
desfășurarea licitațiilor publice. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicește Direcția Întreținere și Administrare 
Patrimoniu. 

Art. 5 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

    Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
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