
 

 

HOTARAREA NR.114 
 

privind vânzarea a 29 loturi de teren, concesionate, în suprafaţă totală de 
12.667,962 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au altă 

destinaţie decât pentru construcţia de locuinţe   
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara din data de 24 aprilie 2008; 
       Examinand proiectul de hotarare privind vânzarea a 29 loturi de teren, 
concesionate, în suprafaţă totală de 12.667,962 mp, din domeniul privat al 
municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât pentru construcţia de locuinţe , 
proiect din iniţiativa Primarului;   
        Luand în discuţie raportul prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. G 1594/23.04.2008, vizat de Direcţia economică; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), al. (5) lit. b) art.123 al. 1, al. 3, 

al. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 
pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietate privată a 
municipiului Tulcea; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 republicata 
privind administraţia publică locală, 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se aproba vânzarea directă către actualii concesionari, a 29 loturi de 
teren în suprafaţă totală de 12.667,962 mp, aferente construcţiilor proprietatea 
concesionarilor , aflate în domeniul privat al municipiului Tulcea, conform Anexei 
nr. 1 _ “LISTA cu terenurile concesionate, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât pentru construcţii de locuinţe , 
solicitate a fi cumpărate”, parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

Art. 2 Preţul de vânzare va fi stabilit pe bază de raport de evaluare ce va fi 
supus aprobării consiliului Local al municipiului Tulcea, într-o şedinţă viitoare.  

Art. 3 Comisia de vânzare va fi cea aprobată prin HCL nr. 44/28.02.2007. 
Art. 4 Redevenţa anuală va fi de 104.400 lei/an şi se va achita în tranşe 

lunare , iar garanţia de bună execuţie va fi în sumă de 26.100 lei, reprezentând 25 
% din obligaţia de plată datorată pentru primul an de activitate. 



Art.5 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Directia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

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

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
CONTRASEMNEAZA,                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                           CONSILIER, 
     Jr. Brudiu Maria                                                    Şacu Stere 

 


