
HOTARAREA NR.14_ 
privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al 

municipiului, situate in Tulcea, la intersectia str. Iuliu Maniu cu str. 1848, 
vis-à-vis de biserica “Sfanta Treime”, destinate activitatii de comert  

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara la data 31 ianuarie 2008 ; 

Examinand proiectul de hotarare privind vanzarea loturilor de teren 
concesionate din domeniul privat al municipiului, situate in Tulcea, la intersectia 
str. Iuliu Maniu cu str. 1848, vis-à-vis de biserica “Sfanta Treime”, destinate 
activitatii de comert, proiect din initiativa Primarului;  
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu nr.G 6085/15.01.2008, vizat de Directia Economica; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. b) si art.123, 
alin.(1), alin. (3) si alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata; 
 Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 
275/31.08.2005 pentru aprobarea “Regulamentului vanzarea terenurilor 
proprietate privata a municipiului Tulcea”; 
 In temeiul art.45, al.(1) si (3), (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba vanzarea directa catre actualii concesionari, respectiv: 
S.C. DanAur Com S.R.L, S.C. Mia Rom S.R.L., S.C. Safest S.R.L., S.C. Dual 
Top S.R.L. si P.F. Turlica Simona, a 5 parcele de teren in suprafata de 38,25 mp 
fiecare,  aferente constructiilor proprietatea concesionarilor, aflate in domeniul 
privat al municipiului Tulcea, la intersectia str. Iuliu Maniu cu str. 1848, vis-à-
vis de biserica “Sfanta Treime”, conform “Anexei nr. 1- LISTA parcelelor de 
teren care au destinatia de comert, scoase la vanzare, situate in Tulcea, str. Iuliu 
Maniu”, parte integranta din Proiectul de Hotarare. 

Art.2-Se aproba pretul de vanzare in suma de 26.922,26 lei pe fiecare 
parcela (703,85 lei RON/mp, respectiv 194,43 euro/mp) stabilit pe baza 
raportului de evaluare, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotarare, la care se va adauga cota parte din valoarea intocmirii raportului de 
evaluare. 

Art.3-Comisia de vanzare, este cea aprobata prin “HCL nr. 
44/28.02.2007”. 

Art.4-Pretul de cumparare se va plati in termen de 30 de zile de la 
intocmirea precontracului de vanzare-cumparare. 

Art.5-Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea cu semnarea 
actului de vanzare-cumparare in forma autentica. 



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

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

 
Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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