
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA Nr131. 
 

pentru modificarea si completarea HCL nr.106/2005 privind trecerea in domeniul privat al 
localitatii a terenului in suprafata de 3.538,90 mp si concesionarea prin licitaţie publică 

deschisa a terenului in  suprafata de 3.538,90 mp, situat pe soseaua Tulcea-Agighiol, FN si 
aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si a Instructiunilor de participare 

la licitatie 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data 
31 mai 2007; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului 
Local Tulcea nr.106/2005 privind trecerea in domeniul privat al localitatii a terenului in 
suprafata de 3.538,90 mp si concesionarea prin licitaţie publică deschisa a terenului in suprafata 
de 3.538,90 mp, situat pe soseaua Tulcea-Agighiol, FN si aprobarea Studiului de oportunitate, 
Caietului de sarcini si a Instructiunilor de participare la licitatie, proiect din initiativa Primarului;  
 Luand in discutie raportul nr. G 2721/24.05.2007 prezentat de Directia Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art.13, al.(1) din Legea nr.50/1991 republicata si modificata 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. b) si art.123 din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, 
  

HOTARASTE: 
 
Art.1-Se modifica si se completeaza art. 3 din HCL nr. 106/2005, care va avea urmatorul 

continut: 
 “Art. 3-Termenul de concesionare este de 25 ani, iar redeventa minima de pornire a licitatiei este de 

10.227 lei/an”. 

Art.2-Se modifica si se completeaza art. 4 din HCL nr. 106/2005, care va avea urmatorul 
continut: 



“Art. 4-Garantia de participare la licitatie se stabileste in suma de 2.557 lei, reprezentand 
25% din redeventa minima anuala”. 

Art.3-Adjudecatarul licitatiei va finanta din surse proprii lucrarile de aducere la normele 
de functionare, prevazute de legislatia in vigoare, a poligonului auto, situat pe soseaua Tulcea-
Agighiol, FN. 

Art.4- Celelalte dispozitii ale HCL nr. 106/2005 raman nemodificate. 
Art.5-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, care in calitatea sa de Organizator va actualizata 
documentatia de licitatie. 

Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 

 


