
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.372 
pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L. 
 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din data de  
20 decembrie 2018; 
 Examinând proiectul de hotărâre pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L., proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 35.765/12.12.2018 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G.13.249 din  22.08.2018; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 96/31.05.2012 pentru acordul de principiu 

privind schimbul de imobile între municipiul Tulcea şi domnul Pavel Dănuț; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 186/30.08.2017 pentru acordul de principiu 

privind schimbul de imobile între municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L.; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 271/27.09.2018 privind respingerea rapoartelor 

de evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de imobile între municipiul Tulcea şi S.C. Valberto 
S.R.L.. 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit. c), art. 119, art. 121, alin. (4) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin.(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 și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se dă acordul de principiu pentru realizarea unui eventual schimb între imobilul situat în 

intravilanul Tulcea, str. Viticulturii nr.27, în suprafaţă de 3181,11 mp, identificat cu numărul cadastral 30578, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea și imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, 
amplasat în sola 78, parcela 2213, în suprafaţă de 1970 mp, identificat cu numărul cadastral 38685, aparținând 
S.C. VALBERTO S.R.L. 

Art.2 Eventualul schimbul de imobile se va realiza după întocmirea rapoartelor de evaluare şi însuşirea 
acestora de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

Art.3 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 96/31.05.2012 pentru acordul de principiu 
privind schimbul de imobile între municipiul Tulcea şi domnul Pavel Dănuţ și Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 186/30.08.2017 pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între 
municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L. își încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare după finalizarea litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Tulcea ce 
face obiectul dosarului nr. 6141/327/2016. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu. 

Art.6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale municipiul Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 
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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