
 
                                 HOTĂRÂREA NR.185 

privind acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai 
suprafeţelor  de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care 

au altă destinaţie decât cea de locuinţă   
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 august 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către 
actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 
Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă, proiect din initiaţiva Primarului;   
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 21.361/17.08.2017 şi raportul prezentat de Direcţia de Întreţinere şi Administrare  
Patrimoniu nr. G.11.570/17.08.2017; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 pentru 
aprobarea “Regulamentului pentru vânzarea terenurilor proprietate privata 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 şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se dă acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai 
suprafeţelor de teren 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. 

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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      MARINESCU Petre 
 
 
 
 



 
ANEXĂ la HCL nr. 185/30.08.2017 
 

 
 
 

TABEL 
cuprinzând concesionarii care au solicitat cumpararea suprafeţelor 

 de teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,  
care au altă destinaţie decât cea de locuinţă   

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
conesionarului 

Numărul 
contractului 

Adresa 
amplasamentulu

i 

Suprafaţ
a 
terenului 

mp 

Destinaţia terenului 

1. SC Trofiher SRL G.6198/16.09.2010 str.Isaccei 
nr.115 82 Extindere spaţiu comercial 

cu pensiune şi parcare 

2. SC Ene-Med SRL G.7795/20.12.2006 str.Cîmpului 
FN, spate bl.18 640  

Centru medical de 
recuperare şi întreţinere a 
sănătăţii 

3. 

Fundaţia Română “O 
Voce a Speranţei” şi 
Şcoala Postliceală 
sanitară  “Sfântu 
Luca” 

G.5220/18.08.2006 str.Sălciilor 
nr.8bis 235 Şcoală Postliceală Sanitară 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


