
 

 

 

 

HOTARAREA NR.44 
pentru modificarea si completarea HCL nr. 214/26.07.2007 privind 

concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri din domeniul privat 
al municipiului Tulcea, situate in Zona Est 

 

           Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara in data de   28 februarie 2008; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 
214/26.07.2007 privind concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri din 
domeniul privat al municipiului Tulcea, situate in Zona Est, proiect din initiativa  
Primarului; 

Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea, nr. G 949/11.02.2008.  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere dispozitiile art.18, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.50/1991, 

republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile 
ulterioare; 

In baza dispozitiilor art.10, art. 36, al. (2) lit. c) si al. (5), lit. b) si art.123, 
al.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art. 45, al. (1), (3), (6) si art.49, al.(1) si (2) din Legea privind 
administratia publica locala nr.215/2001, republicata;  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1-Se aproba modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 

214/26.07.2007 privind concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri din 
domeniul privat al municipiului Tulcea, situate in Zona Est, care va avea urmatorul 
continut: 

“Art. 2- Durata concesiunii va fi de 49 ani, dar nu mai mult decat durata 
existentei constructiei cu destinatia de locuinta si de 25 ani pentru constructiile cu 
alta destinatie decat cea de locuinta, dar nu mai mult decât durata existenţei 



construcţiei, redeventa se va stabili conform tarifelor cuprinse in  “Anexa nr.2-
Tarife minime pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor apartinand 
domeniului public si privat al Consiliului Local Tulcea”, aprobata prin HCL nr. 
214 din 30.06.2005, iar garantia de buna executie se stabileste in proportie de 25% 
din obligatia de plata catre concedent pentru primul an de activitate si se va plati in 
90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune”. 

Art.2-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu si Serviciul  Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului. 

Art.3-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii    
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.    
                
        Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          SECRETAR,                           CONSILIER, 
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