
HOTARAREA NR.284 
privind atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafaţa de 168,47mp, apartinand 
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Strada Babadag, FN (langa 
Hotel 
Select), cu destinatia parcare auto 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 21 decembrie 2011; 
Examinand proiectul de hotarare privind atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafaţa 
de 
168,47mp, apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Strada 
Babadag, FN 
(langa Hotel Select), cu destinatia parcare auto, proiect din initiativa Primarului; 
Luand in discutie raportul nr. G 8812 din 16.12.2011 intocmit de Directia de Intretinere 
si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere: 
-prevederile art. 24, alin. (11), din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat 
prin 
Hotararea de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 
de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
-prevederile art. 14 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul 
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit c) si alin. 5 lit. b) 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, al.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
HOTARASTE: 
Art.1- Se aproba atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafaţa de 168,47mp, 
apartinand 
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Strada Babadag, FN (langa Hotel 
Select), cu 
destinatia de parcare auto, in favoarea S.C. Calypso S.R.L. Tulcea–Hotel Select. 
Art.2-Termenul de inchiriere este de 5 ani, iar chiria anuala se stabileste la suma de 
7.373lei 
si va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei, 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 1.843lei reprezentand 25% obligatia anuala de plata datorata de 
catre 
chirias, pentru prelevarea eventualelor penalitati si sume datorate. 
Art.4- Chiriasul are obligatia de a efectua lucrari de intretinere a covorului asfaltic si a 



marcajelor de identificare din fonduri proprii. 
Art.5-Formalitatile de cadastru si publicitate imobiliara cad in sarcina locatarului. 
Art.6-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 

Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
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