
HOTARAREA NR.51 
privind modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu terenurile 

concesionate, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au 
alta destinatie decat pentru  constructii de locuinte, solicitate a fi cumparate ”, 
aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 114/24.04.2008 privind 

vanzarea a 29 loturi de teren, concesionate, in suprafata totala de 
12.667,962mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta 

destinatie decat pentru constructia de locuinte   
 

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

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei 
nr. 1-“Lista cu terenurile concesionate, apartinand domeniului privat al 
municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru  constructii de locuinte, 
solicitate a fi cumparate”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 
114/24.04.2008 privind vanzarea a 29 loturi de teren, concesionate, in suprafata 
totala de 12.667,962mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta 
destinatie decat pentru constructia de locuinte, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea nr. G 2285/16.03.2009;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile art.13, alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile 
ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2), lit. c), al.(5) lit. b) si art.123, alin. 
(1), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(3), (6) si art.49, al.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

         Art.1-Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu terenurile 
concesionate, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au alta 
destinatie decat pentru  constructii de locuinte, solicitate a fi cumparate”, aprobata 
prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 114/24.04.2008 privind vanzarea a 29 
loturi de teren, concesionate, in suprafata totala de 12.667,962mp, din domeniul 
privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructia de  



locuinte, la pagina 3, randul 16 prin inlocuirea denumirii concesionarului din “SC 
Diamant &Gold SRL” in “Geru Dumitru si Neacsu Ionel”.    

Art.2-Se aproba modificarea si completarea anexei “CENTRALIZATOR”, 
pagina 1, pozitia 19 aprobata prin HCL nr. 90/25.09.2008 privind aprobarea 
rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza HCL nr. 
114/24.04.2008, prin inlocuirea denumirii concesionarului din “SC Diamant 
&Gold SRL” in “Geru Dumitru si Neacsu Ionel”.    

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea.   
         Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
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