
HOTARAREA NR._27 
privind acordul de principiu pentru preluarea obiectivului de investitii 

“bloc de locuinte”, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN 
(intre bl. U5 si calea ferata) 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 26 februarie  2009; 

Examinand proiectul de hotarare privind acordul de principiu pentru preluarea 
obiectivului de investitii “bloc de locuinte”, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in 
Tulcea, str. Isaccei, FN (intre bl. U5 si calea ferata), proiect din initiativa Primarului;  

Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr.G 1305/06.02.2009;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere:  
-art.13, lit. a) 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 incetarea contractului de concesiune nr. 6345/1993, incheiat 
intre Primaria municipiului Tulcea si S.C. Alum S.A. Tulcea. 

Art.2-Se da acordul de principiu pentru preluarea obiectivului de investitii “bloc 
de locuinte”, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN (intre bl. U5 
si calea ferata), conform planului de situatie anexat, parte integranta din prezenta 
hotarare.  

Art.3-Preluarea obiectivului de investitii “bloc de locuinte” de catre Consiliul 
Local al municipiului Tulcea, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, in vederea continuarii si 
finalizarii constructiei, se va efectua in baza unui raport de evaluare, care va fi intocmit 
de persoane autorizate si suportat din bugetul local. 

Art.4-Se aproba atribuirea de catre Consiliul Local al municipiului Tulcea a unui 
numar de locuinte S.C. Alum S.A. Tulcea dupa finalizarea constructiei, corespunzator 
valorii de preluare a obiectivului de investitii “bloc de locuinte”.  



Art.5-Predarea-primirea imobilului se va face (odata cu predarea documentatiei 
de executie a constructiei), pe baza de Protocol incheiat intre cei doi parteneri, dupa 
aparitia Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea privind preluarea obiectivului 
de investitii “bloc de locuinte”, de la S.C. Alum S.A. Tulcea, situat in Tulcea, str. 
Isaccei, FN (intre bl. U5 si calea ferata). 

Art.6-Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

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

                    
Hotărârea a fost adoptata cu  20 voturi ale consilierilor. 
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