
HOTARAREA Nr.222  
privind inchirierea prin licita ţie a terenului de sport in suprafata de 2.245mp, 

apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada 1848 nr.5A, 
aflat in administrarea Scolii cu clasele I-VIII nr.12, pentru amenajarea unui 

teren sintetic de sport 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, din data de 27 octombrie 2011; 
 Examinand proiectul de hotarare privind inchirierea prin licitaţie a terenului de sport in suprafata de 
2.245mp, apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada 1848 nr.5A, aflat in 
administrarea Scolii cu clasele I-VIII nr.12, pentru amenajarea unui teren sintetic de sport, proiect din 
initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G.7.550/2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.213/1998 republicata privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1), (2) lit.c)  din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, 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, modificata si completata, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 - Se aproba inchirierea prin licitatie a terenului de sport in suprafata de 2.245mp,  apartinand 
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada 1848 nr.5A, aflat in administrarea Scolii cu 
clasele I-VIII nr.12, pentru amenajarea unui teren sintetic de sport, conform anexei parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2 - Termenul de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii conform legii, iar chiria 
minima de pornire a licitaţiei in suma de 12.000lei/an. 

Art.3 - Chiria stabilita prin contractul de inchiriere va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei, 
conform buletinului statistic de preturi. 

Art.4-Se imputerniceste Scoala cu clasele I-VIII nr.12 cu organizarea si desfasurarea licitatiei, 
avand obligatia de a incheia contractului de inchiriere cu adjudecatarul licitatiei, chiria incasata devenind 
venit extrabugetar. 

Art.5-Scoala va avea dreptul de folosinta gratuita a terenului amenajat atat in orele de educatie 
fizica cat si in acele situatii in care este gazda unor manifestari sportive sau concursuri la nivel local, 
judetean, national. 

Art.6- Dupa incetarea inchirierii, investitia realizata ramane in proprietatea municipiului Tulcea si 
administrarea scolii. 
 Art.7- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Scoala cu clasele I-VIII 
nr.12. 

Art.8-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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