
 
 
 
 
 
 

 
HOTARAREA NR.132 

 

privind concesionarea prin licitatie a lotului B2 in suprafata de 75,90 mp, teren din 
domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Constructorilor-Dale Canal, in vederea 
construirii unui spatiu comercial, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de 

sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara la data 
de 31 mai 2007; 

Examinand proiectul de hotarare privind concesionarea prin licitatie a lotului B2 in 
suprafata de 75,90 mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, strada Constructorilor-
Dale Canal, in vederea construirii unui spatiu comercial, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discuţie raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 
nr.G.2.377/04.05.2007 si HCL nr.190/2005 privind aprobarea PUD “ Modernizare Spatii 
Comerciale si Extindere” str. Constructorilor – 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 aproba  concesionarea prin licitaţie a lotului B2 in suprafata de 75,90 mp, teren 
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Constructorilor - Dale Canal, in 
vederea construirii unui spatiu comercial.  

Art.2-Termenul de concesionare este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii conform legii 
iar redeventa minima de pornire a licitaţiei este de 1.494 lei/an. 

Art.3-Adjudecatarul licitaţiei va depune cu titlu de garantie 25% din redeventa datorata 
pentru primul an de activitate, în termen de 90 zile de la data semnarii contractului de 
concesiune pentru prelevarea eventualelor penalitati şi sumelor datorate concedentului in 
perioada derularii contractului de concesionare. 

Art.4- Redeventa adjudecata va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei, conform 
buletinului statistic de preturi si  va fi achitata in 12 rate lunare. 



Art.5- Se aproba Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini si  Instructiunile de participare 
la licitatie.   

Art.6 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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