
HOTARAREA NR.109 
privind inchirierea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 45 mp,  
apartinand domeniului privat al municipiului,  situat in Tulcea, Aleea Pelinului,  

in spatele blocului 5, sc.B, pentru amenajarea unei parcari de resedinta 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la 
data de  29 aprilie  2010; 

Examinand proiectul de hotarare privind inchirierea prin incredintare directa a terenului 
in suprafata de 45 mp, apartinand domeniului privat al municipiului,  situat in Tulcea, Aleea 
Pelinului, in spatele blocului 5, sc.B, pentru amenajarea unei parcari de resedinta, proiect din 
initiativa Primarului;  

Luand in discutie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si raportul 
prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu inregistrat sub nr. G 
2.812/22.04.2010; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si HG 
nr.955/2004 de aplicare a OG nr.71/2002; 

Tinand seama de HCL nr.344/2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din 
Municipiul Tulcea; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1), alin. (2)  lit. c), al.(5) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 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 inchirierea prin incredintare directa, pe o perioada de 3 ani, cu 
posibilitatea prelungirii, a terenului in suprafata de 45 mp, apartinand domeniului privat al 
municipiului,  situat in Tulcea, Aleea Pelinului, in spatele blocului 5, sc.B, in favoarea 
Asociatiei de proprietari nr.58, pentru amenajarea unei parcari de resedinta cu trei locuri, din 
fonduri proprii.  

Art.2- Se aproba chiria anuala in suma de 201lei/trei locuri, care va fi indexata anual cu 
indicele de inflatie, conform buletinului statistic de preturi. 

Art.3-Chiriasul va depune cu titlu de garantie in termen de 90 zile de la data semnarii 
contractului, suma de 50 lei, reprezentand 25% din obligatia de plata  datorata pentru primul an 
de functiune, care va fi folosita in scopul achitarii eventualelor penalitati si sume datorate de 
acesta in perioada derularii contractului. 

Art.4-Pe acest teren nu se va permite realizarea unor lucrari cu alta functiune si se 
interzice amplasarea constructiilor de orice fel. 

 Art.5-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.6-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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