
 

 

HOTĂRÂREA NR.  

privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafaţă de  p, situat î  Tulcea, str.Păcii r. 9 și concesionarea acestuia prin 

î credi țare directă Parohiei ”Sfântul Gheorghe” 

Consiliul Local al Municipiului Tul ea, judeţul Tul ea, î tru it î  şedi ţă ordi ară 
din data de 31 ianuarie 2018.  

Exa i â d proie tul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

u i ipiului Tul ea a tere ului î  suprafaţă de  p, situat î  Tul ea, str.Pă ii r. 9 și 

o esio area a estuia pri  î redi țare dire tă Parohiei ”Sfântul Gheorghe”, proiect 

di  i itiaţiva Pri arului; 

 Luând în discuţie adresele înaintate de Parohiei ”Sfântul Gheorghe”, înregistrate 

la Cabinet Primar sub nr.265/22.01.2018 și la Direcţia de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu sub nr. G.1719/29.01.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului 

Tulcea înregistrată sub nr. 2.762/30.01.2018 și raportul Direcţiei de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu nr. C.P.265/G.1719/30.01.2018; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

 Având în vedere dispoziţiile art.15, lit.e) şi art.22 alin.(2) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.120 şi 
art.123 alin.(1) 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 aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a 

terenului în suprafaţă de 43 mp, situat în Tulcea, str.Păcii nr.19, pentru destinația de cale 
de acces pietonală și teren aferent construcției cu destinația de clopotniță. 

Art.2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea 

se modifică în mod corespunzător. 
Art.3 Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului aferent 

construcției cu destinația de clopotniță în suprafaţă de 43 mp, aparținând domeniului 
public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.Păcii nr.19, în favoarea Parohiei 

”Sfântul Gheorghe”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  



 

 

 

 

Art.4 Termenul de concesionare este de 49 ani, dar nu mai mult de durata de 

existență a construcției, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale, iar 

redevenţa de concesionare se stabileşte la suma de 61 lei/an, care va fi indexată anual cu 
rata medie a inflaţiei, conform buletinului statistic de preţuri. 

Art.5 (1) Concesionarul va depune cu titlu de gara ţie % di  redeve ţa 
datorată pe tru pri ul a  de a tivitate, î  ter e  de 9  zile de la data se ării 
o tra tului de o esiu e, pe tru prelevarea eve tualelor pe alităţi şi su e datorate 
o ede tului î  perioada derulării o tra tului de o esionare.  

 (2) Su ele depuse u titlu de gara ţie ră â  la dispoziţia o ede tului, iar î  
azul depăşirii u  de zile a ter e ului de plată a redeve ţei, pe alităţile şi redeve ţa 

vor fi î asate di  gara ţia o stituită, u î ştii ţarea preala ilă a o esionarului, 

a esta avâ d o ligaţia de a re o stitui gara ţia depusă î  ter e  de  zile de la 
notificarea concedentului; 

Art.6 For alităţile de adastru şi pu li itate i o iliară ad î  sar i a 
o e sio arului şi se fa  înainte de semnarea contractului de concesiune. 

Art.7 Se instituie servitutea de tre ere u pi iorul pe tere ul î  suprafață de  
p, aparți â d do e iului pu li  al u i ipiului Tul ea, str.Pă ii r. 9, situat su  

tur ul lopot iței u desti ația de ale de a es pieto ală, o for  a exei nr.2, care 

fa e parte i tegra tă di  preze ta hotărâre.  

Art.8 Cu du erea la î depli ire a Hotărârii se î puter i ește Dire ţia de 
Î treţi ere şi Ad i istrare Patri o iu. 

Art.9 Se retarul U ității ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

co u i area preze tei Hotărâri autorităţilor și persoa elor i teresate pe tru du erea 
la îndeplinire a prevederilor sale. 

                         

Hotărârea a fost adoptată u 9 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

preze ţi. 

 

      CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 

 



 

 

 



 

 

 


