
HOTARAREA NR. 58  
pentru aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat în Tulcea,  

strada Uzinei nr.15 şi a efectuării schimbului de imobile între municipiul Tulcea  
şi domnul Marcu Viorel-Daniel  

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, din data de 26 aprilie 2012; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat 
în Tulcea, strada Uzinei nr.15 şi a efectuării schimbului de imobile între municipiul Tulcea şi 
domnul Marcu Viorel-Daniel, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G.2857/24.04.2012 si raportul de evaluare intocmit de evaluator ing. Bogdan Mucileanu; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr.261/21.12.2011 si HCL nr. 39/2012 pentru acordul de 
principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si domnul Marcu Viorel-Daniel; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c), si art.121 alin.(4) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala cu modificarile ulterioare; 

In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se aproba raportului de evaluare intocmit pentru imobilul situat in Tulcea, str.Uzinei 
nr.15, in suprafata de 615mp teren, din care suprafata construita de 64mp, proprietatea privata a 
domnului Marcu Viorel-Daniel, cu valoarea de circulatie de 319.000lei, echivalentul a 73.000euro 
la cursul de 4.3683lei. 

Art.2- Se aproba schimbul de imobile intre municipiul Tulcea prin Consiliul Local, care 
cedeaza in favoarea domnului Marcu Viorel-Daniel terenul in suprafata de 1.626mp, nr. cadastral 
32192, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Libertatii nr.101 si 
domnul Marcu Viorel-Daniel, care cedeaza in favoarea municipiului Tulcea imobilul situat in 
Tulcea, str.Uzinei nr.15, in suprafata de 615mp teren, din care suprafata construita de 64mp si 
achita in bani diferenta de pret, conform rapoartelor de evaluare insusite. 

Art. 3- Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea in numele 
Consiliului Local a documentelor privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea prin 
Consiliul Local Tulcea si domnul Marcu Viorel-Daniel. 

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputernicesc Directia de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
 

               Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor.    
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 


