
HOTĂRÂREA NR. 18 
 

privi d o esio area pri  li itație pu li ă u strigare a 8 loturi de tere , 
aparți â d do e iului privat al u i ipiului Tul ea, situate î  Tul ea, Cartierul 

Meste e i, ti erilor ăsătoriți u vârsta upri să î tre 18 și 35 a i, î  vederea 

o struirii de lo ui țe 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa 
ordinară, din data de 31 ianuarie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licita ie publică 
cu strigare a 8 loturi de teren, apar inând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, tinerilor căsători i cu vârsta cuprinsă între 
18 i 35 ani, în vederea construirii de locuin e, proiect din initiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 

înregistrată sub nr. 1.436/17.01.2018 i raportul Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu nr. G.917/16.01.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construc ii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

inând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr.36/27.02.2014 pentru aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate 
i indexate, privind  închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al 
Municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) şi 
art.123 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, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă o esio area pri  li itație pu li ă cu strigare a 8 loturi de 

tere , aparți â d do e iului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, 

Cartierul Meste e i, ti erilor ăsătoriți din municipiul Tulcea u vârsta upri să 
î tre 8 și  ani, care nu au deținut niciodată locuință sau teren, în proprietate 

sau concesionat, în vederea construirii de locui țe. 



Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate privi d o esio area pri  li itație 

pu li ă u strigare a 8 loturi de tere , aparți â d do e iului privat al 
municipiului Tulcea, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni. 

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini și  Instrucțiunile de participare la licitația 

pu li ă cu strigare privind concesionarea a 8 loturi de tere , aparți ând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, 

o for  a exelor r.  şi r. , are fa  parte i tegra tă di  preze ta hotărâre. 

Art.4 Termenul de concesionare va fi de 49 ani cu posibilitatea prelungirii 

conform legii, iar redeven a minimă de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot va fi 
cea prevăzută în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Redeven a adjudecată va fi indexată anual cu rata medie a infla iei, 
conform buletinului statistic de pre uri, numai după finalizarea lucrărilor de 
infrastructură din zona (drumuri, re ele de utilită i). 

Art.6 (1) Adjudecatarul licitaţiei va depune cu titlu de garantie 25% din 

redeven a datorată pentru primul an de activitate, în termen de 90 zile de la data 
semnării contractului de concesiune, pentru prelevarea eventualelor penalită i şi 
sume datorate concedentului în perioada derulării contractului de concesionare. 

(2) Sumele depuse cu titlu de garan ie rămân la dispozi ia concedentului, iar 
în cazul depă irii cu 30 de zile a termenului de plată a redeven ei, penalită ile i 
redeven a vor fi încasate din garan ia constituită, cu în tiin area prealabilă a 

concesionarului, acesta având obliga ia de a reconstitui garan ia depusă în termen 
de 60 zile de la notificarea concedentului; 

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.8 Secretarul Unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va 

asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea 
la îndeplinire a prevederilor sale. 
                         

Hotărârea a fost adoptată u 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri 

lo ali preze i. 

 

      CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 

 



 



 



                                                                                                      Anexa nr.2 la HCL nr. 

18/31.01.2018 

 

I N S T R U C T I U N I 
 

privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare prin licitaţie cu strigare a 

Parcelei nr……., teren din  domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,  Cartierul 

Mesteceni, destinat construirii unei locuinte cu regimul de inaltime P+1 
 

 

 

Prezentele instructiuni sunt elaborate cu scopul de a pune la dispozitia celor 

interesati a informatiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedeului de 
concesionare prin licitaţie cu strigare, precum şi  a documentatiei necesara 
participarii la licitaţie. 
 

            CAP.I. CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE 

(1)-Ofertantii interesati in a participa la licitatia, ce se va desfasura conform 

anuntului publicitar, vor depune la sediul organizatorului PLICUL cu documentele 

solicitate, respectand  prezentele instructiuni.  

(2)Plicurile, continand documentele solicitate de organizator, vor fi inregistrate in 

ordi ea pri irii lor la registratura Dire iei de Î tre i ere şi Ad i istrare 
Patri o iu Tul ea, situata î  Tul ea, strada Pă ii, r. , a era . Pe tru 
plicurile depuse prin corespondenta, data inregistrarii este data primirii 

corespondentei de catre organizator. 

(3)In cazul in care acesta a ajuns la organizator dupa termenul limita de depunere, 

plicul se returneaza nedeschis ofertantului. 

La li ita ie pot parti ipa numai tinerii casatoriti din municipiul Tulcea cu 

varsta cuprinsa intre 18 si pana la implinirea varstei de 35 de ani (inclusiv ziua de 

nastere), care nu au si nu au detinut niciodata locuinta sau teren (in proprietate 

sau concesiune) cu destinatia de constructii locuinte. 

 (5)-Nu pot participa la licitatie : 

a)- persoanele fizice care figureaza in baza noastra de date că au sau au avut 
contract de concesiune teren pentru construire locuinta si a fost reziliat sau au 

instrainat constructia; 

b)- persoanele fizice care au debite neachitate la bugetul local; 

c)-au revocat anterior oferte (in scris)  inainte sau dupa adjudecare;  



d)-au fost declarati adjudecatari la alta licitatie patrimoniala si nu s-au  prezentat 

la data mentionata de organizator pentru incheierea contractului de concesiune; 

e)- se afla in litigii cu Primaria/Consiliul Local/ DIAP Tulcea. 

 (6)-Oferta tul tre uie să-şi asu e şi să respe te toate o ditiile prevăzute î  
Caietul de sar i i, î  azul î  are va astiga li ita ia.  

(7)Fiecare participant poate adjudeca o singura parcela din cele ce vor fi scoase la 

licitatie in Cartierul Mesteceni. 

 

     CAP.II. CONTINUTUL PLICULUI 

Plicul depus pentru licitatia cu strigare trebuie sa fie sigilat si inregistrat 

pana la termenul limita de depunere, conform anuntului publicitar.  

  Pe plic ofertantul va scrie li ita ia u strigare pe tru are este depusa 
oferta, i di a d o ie tul li itatiei, pre iza d data şi ora progra ata. 

Plicul va contine urmatoarele documente:  

1.dovada depunerii garantiei de participare la licitaţie (copie) in valoare de 80lei; 

2.dovada depunerii taxei de participare la licitatie (copie) in valoare de 30 lei, care 

include cheltuielile de desfasurare a licitatiei; 

3.dovada achitarii contravalorii documentelor licitatiei (copie) in valoare de 40 lei, 

care include cheltuielile de publicitate, cheltuielile efectuate cu 

redactarea/aprobarea documentatiei de licitatie si cheltuieli privind dotarea 

biroului redactional; 

 

Valoarea gara tiei de parti ipare la li ita ie  se a hita i  u erar la aseria 
DIAP Tulcea sau prin virament in contul IBAN nr.RO94TREZ6415006XXX000140, 

deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, Cod Fiscal nr. 14734651. 

Co travaloarea do u e telor li itatiei şi a taxei de parti ipare la li ita ie se 
va achita în numerar la caseria DIAP Tulcea sau prin virament la Trezoreria 

Municipiului Tulcea în contul nr.RO26TREZ6415004XXX000106 Cod Fiscal nr. 

14734651. 



4. certificat fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale catre Bugetul local; 

5.copia actului de identitate si a certificatului de casatorie; 

6.declaratia de participare la licitaţie, se ata de oferta t, fără i grosari, 
stersaturi sau modificari;  

7.declaratia pe propria raspundere a sotilor ca nu au si nu au detinut niciodata 

locuinta sau teren (in proprietate sau concesiune) cu destinatia de constructii 

locuinte;  

8.imputernicire din partea ofertantului pentru persoana care va participa la 

licitatie (unde este cazul);      

Nerespectarea continutului plicului sau lipsa unui document solicitat de 

organizator  se  sanctioneaza  cu excluderea ofertantului de la licitatie. 

Organizatorul licitatiei  are dreptul sa  descalifice orice participant care nu 

indeplineste, conditiile solicitate prin documentatia de licitatie. 

 

CAP.III. PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI CU STRIGARE  

Pentru desfasurarea procedurii de concesiune prin licitatiei cu strigare este 

obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti, in caz contrar comisia va negocia 

direct cu ofertantul inscris la licitatie. 

La data stabilita în anuntul publicitar, la sediul organizatorului vor fi prezenti 

membrii comisiei de licitatie si ofertantii inscrisi, prin reprezentanti desemnati pe 

baza de imputernicire scrisa. 

Accesul la licitatie se va face pe baza actului de identitate.  

Deschiderea licitatiei, o va face Presedintele comisiei de licitatie care va anunta 

numarul ofertantilor inscrisi.  

Comisia va analiza continutul plicurilor si va consemna rezultatul verificarii 

documentelor solicitate de organizator intr-un Proces-Verbal, apoi va  trece la 



licitatia propriu-zisa, pornind de la redeve ta i i a de i epere a li ita iei pe lot 

prevazuta in tabelul anexat, respectand pasul de strigare stabilit de comisie.  

Comisia de licitatie va adjudeca ofertantul care ofera redeventa cea mai mare.  

In cazul in care se inscriu sau participa mai putin de 2(doi) ofertanti sau daca din 

participanti au intrunit conditiile solicitate prin documentatie mai putin de 2(doi) 

ofertanti, se va recurge la procedura de negociere directa. 

Concendentul va negocia (in crestere) cu ofertantul eligibil pornind de la 

redeventa minima. 

Procesul-verbal de adjudecare va fi se at de e rii o isiei şi de 
participantii la licitatie/negociere si va fi înmânat in copie ofertantilor prezenti. 

Dupa finalizarea sedintei de licitatie sau negociere, in baza documentelor 

incheiate, se va trece la intocmirea contractul de concesiune intre Consiliul Local 

Tulcea, prin DIAP Tulcea si adjudecatar, cu respectarea ofertei adjudecate. 

Redeventa concesiunii terenului va fi oferta pe care comisia de evaluare o va 

adjude a u o azia li ita iei sau ego ierii dire te si va fi indexata anual cu indicii 

de inflatie, numai dupa finalizarea lucrarilor de infrastructura din zona (drumuri, 

retele de utilitati). 

În termen de 3 ( trei) zile calendaristice de la primirea Procesului verbal de 

adjudecare, ofertantii pot face contestatii, care se vor solutiona în termen de 5 

(cinci) zile calendaristice. 

 

CAP.V. GARANTII-PRECIZARI: 

Ofertantilor necastigatori at si elor ex lusi respi si  de la li ita ie i tru at 
nu au indeplinit conditiile de participare) li se restituie garantia de participare la 

licitatie, in termen de 7 zile de la desemnarea castigatorului. 

Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele situatii: 

-in cazul revocarii ofertei de catre ofertant, inainte sau dupa adjudecare; 



-in cazul neprezentarii adjudecatarului la data mentionata de organizator pentru 

incheierea contractului de concesiune; ofertantul castigator care nu a incheiat 

contractul, va plati in aceasta situatie celorlalti ofertanti necastigatori taxa de 

participare la licitatie;    

-in cazul excluderii ofertantului de la licitatie, ca urmare a depistarii acestuia ca 

participant la o intelegere cu alti ofertanti pentru influentarea rezultatului 

licitatiei in scopul obtinerii unei redevente mai mici. 

I  aza do u e telor li ita iei/negocierii si a Procesului verbal de 

adjudecare intocmit de comisia de evaluare a ofertelor, concedentul va încheia 

contractul de concesiune, cu respectarea ofertei adjudecate si a clauzelor 

prevăzute î  aietul de sar i i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă 

CONSILIER 
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