
HOTĂRÂREA NR. 66 
privind acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai 

suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă 

 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 29 septembrie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea 
către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul 
Tulcea, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 25.077/13.09.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. G. 11.181/13.09.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 
pentru aprobarea “Regulamentului pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a 
municipiului Tulcea”; 
 În baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. b) şi art. 123, alin. (3) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se dă acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai 
suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform 
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Valoarea terenurilor se va stabili pe bază de raport de evaluare întocmit de o 
persoană fizică sau juridică autorizată şi va fi aprobată de către Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea. 

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică. 

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri 
locali prezenţi. 
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