
 

 

 

HOTARAREA NR.138 
privind achizitionarea de catre Municipiul Tulcea a imobilului din strada 

Tineretului, nr. 2 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 
octombrie 2008; 

Examinand proiectul de hotarare privind achizitionarea de catre Municipiul Tulcea a imobilului din 
strada Tineretului, nr. 2, proiect din initiativa Primarului;   

Luand in discutie raportul prezentat de Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea si 
Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Tulcea, inregistrat sub nr. G 6796/16.10.2008;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile: 

-art.13, lit. a) din din Ordonanta de Urgenta  nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

-art.14, alin. (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 
ulterioare; 

-art. 7, lit b) din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(9) si art.123, al.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba achizitionarea imobilului (cladire) din Tulcea, str. Tineretului, nr. 2, in suprafata 
construita de 43,41 mp (suprafata utila de 37,38 mp), de catre Municipiul Tulcea si administrarea de catre 
Consiliului Local, prin DIAP Tulcea, conform planului de situatie anexat, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2-Se aproba pretul de achizitie rezultat din Raportul de Evaluare, in suma de  18.698,24 lei, fara 
T.V.A. 

Art.3-Se aproba includerea in domeniul public al localitatii a imobilului (cladire) din Tulcea, str. 
Tineretului, nr. 2 si transformarea acestuia in cabinet medical, conditie necesara bunei desfasurari a 
competitiilor sportive pe Stadionul Delta. 

Art.4-Se aproba efectuarea platii achizitiei imobilului din bugetul Consiliului Local Tulcea. 
Art.5-Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru a reprezenta Consiliul Local Tulcea la 

perfectarea actelor de vanzare-cumparare.   
Art.6-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare 

Patrimoniu si Directia Economica.  



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

Hotărârea a fost adoptata cu  17 voturi ale consilierilor. 
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