
HOTARAREA Nr.206 
pentru modificarea si completarea “REGULAMENTULUI PRIVIND 

VÂNZAREA TERENURILOR PROPRIETATEA PRIVATĂ A 
MUNICIPIULUI TULCEA”, aprobat prin H.C.L. nr. 275/2005 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 

ordinara la data 29 octombrie 2009, 
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea 

“REGULAMENTULUI PRIVIND VÂNZAREA TERENURILOR PROPRIETATEA 
PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TULCEA”, aprobat prin H.C.L. nr. 275/2005, proiect 
din initiativa Primarului,        

Luand   in  discutie   referatul  Biroului   Gestiune   Patrimoniu   Public  si   
Privat nr. G 8593/22.10.2009 si raportul nr.G 8642/23.10.2009 intocmit de Biroului 
Juridic, Licitatii, Documente Consiliul Local, vizat de Directia Economica, prezentate 
de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, 
 Avand in vedere:  

-dispozitiile Codului Civil,  
In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. b) si art. 123 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba modificarea si completarea punctului 8.2.6. din Regulamentul 
privind Vanzarea Terenurilor Proprietatea Privata a Municipiului Tulcea anexa la 
H.C.L. nr. 275 din 31.08.2005, prin inlocuirea textului “Sa achite integral pretul 
terenului la valoarea adjudecata/negociata, în momentul semnarii contractului de 
vânzare-cumparare în fata notarului public.”, cu urmatorul text <Sa achite 50% in 
termen de 30 de zile de la data semnarii Contractului de Vanzare-Cumparare si 
restul de 50% prin rate  lunare in termen de un an (1), cu perceperea unei dobanzi 
la nivelul dobanzii BNR, valabila in ultima luna cand expira termenul de plata. 
Pentru  diferenta  de  50%  ce  va  fi  achitata  pe  parcursul  unui  an,  in  
contractul  incheiat  in   forma  autentica  la  notar  va fi stipulat privilegiul 
vanzatorului pentru pretul neachitat. In  situatia  in  care  cumparatorul  nu  va  
achita  diferenta de pret pana la termenul scadent, va opera rezolutiunea de drept 
a contractului, pact comisoriu de gradul III.>   

Art.2-Celelalte prevederi ale Regulamentului privind Vanzarea Terenurilor 
Proprietatea Privata a Municipiului Tulcea si ale H.C.L. nr. 275 din 31.08.2005 
raman neschimbate.  



Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZA,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                     
       Jr. Brudiu Maria                                        Ampleev Andrian 

 


