
HOTARAREA NR._50 
privind  inchirierea prin licitatie a navei P.A. “2763” (fosta “Gilortul”), apartinand 

domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinatia de cazare 
 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Tulcea,  judetul Tulcea,  intrunit  in  sedinta 
ordinara din data de 26 februarie 2010; 
 Examinand proiectul de hotarare privind  inchirierea prin licitatie a navei P.A. 
“2763” (fosta “Gilortul”), apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, cu  
destinatia de cazare, proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu nr. G 1321 din 
17.02.2010  si  raportul  Directiei  de  Intretinere  si  Administrare Patrimoniu Tulcea  
nr. G 1321/18.02.2010; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In  baza  dispozitiilor  art.10,  art.36,  alin. (2),  lit. c),  alin. (5)  lit. b),  art. 121  
alin. (1), alin. (2) si alin. (3) si  art.123, alin, (1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba  inchirierea prin licitatie a navei P.A. “2763” (fosta “Gilortul”), 
apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinatia de cazare, durata  10 
ani, cu exceptia perioadelor anuale in care locatorul este  nevoit sa o foloseasca in 
interesul comunitatii (anual intre 1-15 august sau la alte festivitati, cand nava va fi la 
dispozitia proprietarului). 

Art.2-Chiria minima de pornire a licitatiei este de 10.000 lei/an iar valoarea 
garantiei de participare la licitatie este de 2.500 lei. 

Art.3-(1)Adjudecatarul licitatiei va constitui o garantie de 25% din chiria datorata 
pentru primul an de activitate, în termen de 90 zile de la data semnarii contractului de 
inchiriere, pentru plata eventualelor penalitati şi sumelor datorate de catre chirias in 
perioada contractului de inchiriere. 

(2)Sumele depuse  cu titlu de  garantie raman  la dispozitia locatorului, iar in cazul  
depasirii a 30 de zile a termenului de plata a chiriei, penalitatile si  chiria  sa  fie  
incasate  din  garantia  constituita, cu  instiintarea prealabila a chiriasului,  acesta  avand  
obligatia  de a  reconstitui  garantia depusa in  termen de 60 zile de la notificarea 
proprietarului. 

(3)Garantia constituita ramane la dispozitia proprietarului pe toata durata 
valabilitatii contractului de inchiriere. 

(4)Chiria adjudecata se va indexa anual cu indicele mediu de crestere a preturilor 
de consum, conform buletinului statistic. 

Art.4-Chiriasul  va  suporta  cheltuielile  de  renovare  a spatiilor  de  cazare si  
utilitatilor aferente din fonduri proprii si va prelua prin protocol, personalul care asigura 
in prezent siguranta si paza navei. 



Art.5-Locatarul nu are dreptul de a efectua modificari structurale la nava prin 
reamenajarea spatiilor de cazare si utilitatilor aferente, revenindu-i obligatia de a efectua 
lucrari de intretinere curenta a acesteia. 

 Art.6-Se imputerniceste Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea cu 
intocmirea caietului de sarcini si instructiunilor de participare la licitatie, organizatorul 
licitatiei. 

Art.7-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu. 

Art.8-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. 
 

 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
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