
 
 

HOTARAREA NR.192 
privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 11 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Maior Andrei 
Grigore nr. 1, aprobat spre vanzare in baza HCL nr. 82/28.05.2015 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data 
de 26 noiembrie 2015; 
 Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 
suprafaţă de 11 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Maior 
Andrei Grigore nr. 1, aprobat spre vanzare in baza HCL nr. 82/28.05.2015, proiect din intiativa 
Viceprimarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 32.506/19.11.2015, raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare  Patrimoniu 
nr. G 14.502/19.11.2015, vizat de Directia Economica şi raportul de evaluare întocmit de expert 
evaluator domnul ing. Gh. Tufecciu; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
 Avand in vedere prevederile: 

-Hotararii Consiliului Local nr.275/31.08.2005 pentru aprobarea “Regulamentului privind 
vanzarea terenurilor proprietate privata a municipiului Tulcea”; 

-Hotararii Consiliului Local nr. 82/28.05.2015 privind acordul de principiu pentru vanzarea 
directa catre SC Energy Group SRL, a terenului in suprafata de 11 mp, apartinand domeniului 
privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Maior Andrei Grigore nr.1;   
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit. c), al.(5) lit. b) si art.123, al.(1), alin. (3) si alin. 
(4) din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) si (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publică locală, cu modificarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1  (1) Se  aproba  valoarea de 3.373 lei, stabilita  pe  baza  raportului de evaluare al 
terenului în suprafaţă de 11 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. 
Maior Andrei Grigore nr. 1, concesionat către S.C. Energy Group S.R.L., care are alta destinatie 
decat pentru constructia de locuinte, ce urmeaza sa fie vandut in temeiul HCL nr. 275/2005 si HCL 
nr. 82/28.05.2015. 

(2) Cheltuielile ocazionate cu vanzarea terenului vor fi suportate de cumparator.  
Art.2  Se imputerniceste Viceprimarul municipiului Tulcea pentru a semna pe seama şi in 

numele Consiliului Local Tulcea, contractul de vanzare-cumparare a terenului aflat in patrimoniul 
localitatii, care are alta destinatie decat pentru constructia de locuinte. 
 Art.3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.4  Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 


