
 

HOTĂRÂREA NR. 337 
 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al 
municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str. Prislav nr.17, 

concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școală de vară arhitectură” 

cu Regulamentul Local de Urbanism aferent 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară, din data 
de 5 decembrie 2018; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în 
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str. Prislav 
nr.17, concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școala de vară arhitectură” cu Regulamentul Local de 
Urbanism aferent, proiect din inițiativa Primarului; 
 Luând în discuție expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
29.161/16.10.2018, raportul nr.29.162/16.10.2018 prezentat de Serviciul Urbanism, Amenajare 
Teritoriu din cadrul Primăriei municipiului Tulcea și raportul nr. G 15.769  din 28.11.2018 prezentat de 
Direcția Intreținere și Administrare Patrimoniu, avizul Comisiei tehnice de urbanism a municipiului 
Tulcea la planul urbanistic zonal; 
 Ținând seama de prevederile: 

- art. 2, alin. (2), art. 13, alin. (1) și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.102/27.10.2016 privind aprobarea 
perioadei de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

În baza dispozițiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și c) și art. 123 din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 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 administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 
707 mp, situat în Tulcea, str. Prislav nr. 17, identificat prin CF nr. 44104 UAT municipiul Tulcea, NC 
44104, în domeniul privat al municipiului Tulcea. 

Art.2 Inventarele bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului 
Tulcea se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școală de vară arhitectură”, 
str. Prislav nr. 17, Tulcea și Regulamentul local de urbanism aferent, cu perioada de valabilitate de 5 
ani, de la data aducerii la cunoştinţă a prezentei hotărâri, perioadă ce se extinde de drept până la 
finalizarea investiţiei dacă aceasta a fost demarată în interiorul celor 5 ani.  

(2) Infrastructura de acces și de utilități necesare obiectivului de investiții se vor realiza pe 
cheltuiala beneficiarului. 



Art.4 Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului 
în suprafață de 707 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. 
Prislav nr. 17. 

Art.5 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 707 mp, 
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Prislav nr. 17 pentru ”Școală 
de vară arhitectură”. 

Art.6 Se aprobă Caietul de sarcini și Instrucțiunile de participare la licitația publică privind 
concesionarea terenului în suprafață de 707 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, 
situat în Tulcea, str. Prislav nr. 17, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7 Termenul de concesionare este de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii, iar 
redevența minimă de pornire a licitației este de 2.528 lei/an, care va fi indexată anual cu rata medie a 
inflației, conform buletinului statistic de prețuri.  

Art.8 (1) Adjudecatarul licitaţiei va depune cu titlu de garanție 25% din redevența stabilită şi 
datorată pentru primul an de exploatare, în termen de 90 zile de la data semnării contractului de 
concesiune, pentru prelevarea eventualelor penalități şi sume datorate concedentului în perioada 
derulării contractului de concesiune.  

(2) Suma depusă cu titlu de garanție rămâne la dispoziția concedentului, iar în cazul depășirii cu 
30 de zile a termenului de plată a redevenței, penalitățile și redevența vor fi încasate din garanția 
constituită, cu înștiințarea prealabilă a concesionarului, acesta având obligația de a reconstitui garanția 
depusă în termen de 60 zile de la notificarea concedentului. 

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcția Întreținere și Administrare 
Patrimoniu și Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

Art.10 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 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                                                            VIZAUER Lavinia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


