
HOTARAREA NR._136 
 

privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata 
de 4727 mp si concesionarea prin incredintare directa a 4400mp 

teren situat in Tulcea, strada Combustibilului nr.2 
 
 

  Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 
din data de 29 mai 2008; 
Examinand proiectul de hotarare privind preluarea in domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului in suprafata de 4727 mp si concesionarea prin incredintare directa a 
4400mp, teren situat in Tulcea, strada Combustibilului nr.2, proiect din iniţiativa 
Primarului;   
        Luand în discuţie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si raportul 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 16.735/G3.047/15.05.2008 precum si 
Decizia Biroului Executiv al Primarie municipiului Tulcea nr.193/1990; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia si ale Legii nr.50/1991 republicata si modificata  privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), al.(5) lit. b),  art.121 si art.123 al.(1) 
din Legea nr.215/2001 republicata privind administraţia publică locală; 

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 preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in 
suprafata de 4727 mp, situat in Tulcea, strada Combustibilului nr.2. 

Art. 2- Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafaţa de 
4.400mp, apartinand domeniului privat al localitatii, situat in Tulcea, strada Combustibilului 
nr.2, in favoarea Automobil Club Roman - Filiala Tulcea, pentru activitati de prestari 
servicii, pe o durata de 10 ani. 

 

Art.3- Se aproba redeventa concesiunii de 57.676 lei/an (stabilita in baza HCL nr. 
214/2005, anexa nr.2, pct. 1, lit.d), zona “C” la care s-au aplicat indicii de inflatie pe anul 
2005 de 108,6%, pe anul 2006 de 104,87% si pe anul 2007 de 106,57%, comunicati de 
Institutul National de Statistica), care se va indexa anual. 

Art.4-Concesionarul va depune în termen de 90 zile de la data semnarii contractului 
de concesiune, suma de 14.419 lei, cu titlu de garantie, reprezentand 25% din redeventa 
datorata pentru primul an de activitate, din care se vor preleva eventualele penalitati şi sume 
datorate concedentului, in perioada derularii contractului de concesionare. 



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 17 voturi ale consilierilor. 
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