Judeţul Tulcea
Consiliul Local al
Municipiului Tulcea

HOTĂRÂREA NR.145
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
25 iulie 2019;
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 inițiativa Primarului;
Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub nr.
21.950/19.07.2019 și raportul nr. G.9860/18.07.2019 prezentat de Direcția Întreținere și Administrare
Patrimoniu;
Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art.108 lit. c), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit.a)
și art. 297 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi
art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă închirierea unor loturi de teren aparținând domeniului public al municipiului
Tulcea, situate în zona Lac Ciuperca pentru amplasarea provizorie de terase alimentație publică, în
vederea desfășurării evenimentelor organizate de zilele municipiului.
Art. 2 Se aprobă închirierea unor loturi situate în Orășelul Copiilor pentru ocuparea provizorie a
terenului aparținând domeniului public al municipiului Tulcea pentru jocuri distractive pentru copii și
diverse activități de comerț, cu ocazia evenimentelor organizate de zilele municipiului.
Art. 3 (1) Chiria se stabilește în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al municipiului
Tulcea și în funcție de suprafața de teren.
(2) Procedura efectivă de atribuire a loturilor și termenelor de depunere a solicitărilor se vor stabili
de către Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu.
(3) În situația în care numărul solicitărilor depuse în termenul stabilit de către Direcția de
Întreținere și Administrare Patrimoniu este mai mare decât numărul loturilor stabilite cu această
destinație, atribuirea se va face urmare negocierii, pe baza ofertei de preț cea mai avantajoasă, dar nu mai
puțin de tariful minim aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea.
Art. 4 Se interzice amplasarea oricăror construcţii care au nevoie de autorizaţie de construire
conform Legii nr. 50/1991.
Art. 5 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 233/26.07.2018 își încetează aplicabilitatea.
Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicește Direcția Întreținere și Administrare
Patrimoniu.
Art. 7 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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.
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