
HOTĂRÂREA NR. 288 
 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 
187/21.06.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL «ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN 
MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂŢI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII» ȘI A 

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 18.10.2018, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 187/21.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul «Îmbunătățirea condiţiilor de 
agrement şi recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea prin măsuri de protejare a mediului pentru 
comunități din zona FLAG Delta Dunării» și a indicatorilor tehnico-economici, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 29233/16.10.2018 şi 
Raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat sub nr. 29234/16.10.2018; 

Având în vedere: 
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 – Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă 
în Delta Dunării : Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului în zona FLAG Delta 
Dunării: Amenajarea de pontoane, pasarele, foișoare turistice de observare (în special pentru birdwatching), în 
conformitate cu Ghidul solicitantului (inclusiv anexele conexe),  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 187/21.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul «Îmbunătățirea condiţiilor de agrement şi recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea prin 
măsuri de protejare a mediului pentru comunități din zona FLAG Delta Dunării» și a indicatorilor tehnico-economici; 

În conformitate cu art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit.d), art. 45 pct alin. (1) și (6),  art. 49 alin. (1) şi (2), art. 61 
alin. (1), art. 62 alin. (1) și 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 modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 187/21.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul «Îmbunătățirea condiţiilor de agrement şi 
recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea prin măsuri de protejare a mediului pentru comunități din zona 
FLAG Delta Dunării» și a indicatorilor tehnico-economici, prin introducerea după articolul 1 a unui nou articol, care va 
avea următorul conţinut: 

”Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Constantin Hogea în calitate de  reprezentant legal 
pentru proiectul «Îmbunătățirea condiţiilor de agrement şi recreere în Parcul şi Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea prin 
măsuri de protejare a mediului pentru comunități din zona FLAG Delta Dunării »”. 

Art.2 Se renumerotează corespunzător restul articolelor, respectiv: articolul 2 devine articolul 3, articolul 3 devine 
articolul 4. 

Art. 3 Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 187/21.06.2018 rămân 
neschimbate. 

Art. 4 Secretarul Unității 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 13 voturi ale consilierilor locali din totalul de 13 consilieri locali prezenţi. 
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