
HOTARAREA NR.38 
 

pentru aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Tulcea, cu 
destinatia de cabinete medicale si spatii conexe actului medical, inclusiv cota indiviza 

de teren aferenta, care se scot la vânzare în conditiile prevăzute de Ordonanta de 
Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau 

a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 

 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 

din data 28 august 2008; 
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata 

a municipiului Tulcea, cu destinatia de cabinete medicale care se scot la vânzare în 
conditiile prevăzute de Ordonanta de Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medica, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directiei de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr. G 5243/14.08.2008 si Directia Economica; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere dispozitiile din: 
-Ordonanta de Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

-Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicata; 
 In baza dispozitiilor art.10, art. 36 al. (2) lit. c) si al. (5) lit. b) si art. 123 al. (3) din 
Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, 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 lista spatiilor proprietate privata a municipiului Tulcea, cu destinatia 
de cabinete medicale si spatii conexe actului medical, inclusiv cota indiviza de teren 
aferenta, ce urmeaza a fi scoase la vanzare, conform anexei nr.1, parte integranta din 
Hotarare. 
 
 



 
Art.2- Se aproba vanzarea prin negociere directa in situatita cand cei indreptatiti isi 

exprima dorinta de cumparare sau prin licitatie publica cu strigare, a cabinetelor medicale si 
spatiilor conexe actului medical, inclusiv cota indiviza de teren aferenta. 

Art.3-Se aproba vanzarea spatiului detinut de mai multi beneficiari, către solicitantul 
ferm pentru întregul spaţiu deţinut în comun, daca ceilalti codetinatori nu-si exprima 
intentia de cumparare a spatiului medical si spatiului conex actului medical, inclusiv cota 
indiviza de teren aferenta.  

Art.4-Se aproba ca plata preţului de vânzare a spaţiilor de cumpărător sa se faca 
integral la încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prevazute in  Ordonanta de 
Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

Art.5-Se aproba ca plata măsurătorilor cadastrale şi intabularea dreptului de 
proprietate, precum şi înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 din Ordonanta de Urgenta nr. 
68/28.05.2008, sa fie suportate de către cumpărător. 

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. 
 
         

 
          
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                GAFAR Cantimir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                   ANEXA Nr. 1 
                                                                          La HCL 38/2008  
 

LISTA 
spatiilor proprietate privata a municipiului Tulcea, cu destinatia de cabinete medicale si 

spatii conexe actului medical, inclusiv cota indiviza de teren aferenta, în conditiile 
prevăzute de Ordonanta de Urgenta nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
 

 
1-spatiul str. Pacii, nr. 2, Bl. A2, parter, (1 cabinet stomatologic); 
2-spatiu str.1848, Bl. 11, Sc. B, parter (2 cabinete medici de familie); 
3-spatiu str. 9 Mai, Bl. F4, parter (5 cabinete medici de familie si 1 cabinet tratamente 
medicale); 
4-spatiu str. I. L. Caragiale, Bl. B3, parter (3 cabinete medici de familie); 
5-spatiu str. Gavrilov Corneliu, nr. 320, Bl. A8, Sc.A, parter (3 cabinete medici de 
familie); 
6-spatiu str. Pacii, nr. 121, Bl. 128, Sc. C, parter, (4 cabinete medici de familie);  
7-spatiu str.Stanjenelului, FN, (3 cabinete medici de familie). 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 


