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HOTĂRÂREA NR. 54 

privind Acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea  dreptului de preemțiune de către 

actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

20 februarie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea  

dreptului de preemțiune de către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului 

privat al municipiului Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință, proiect din iniţiativa 

Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 

nr. 4865/14.02.2020 şi Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spații din 

cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, înregistrat sub nr. 2934; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile punctului 2.2 din Capitolul II al Regulamentului privind 

vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea  nr. 275/31.08.2005; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 354, art. 355, art. 363 alin. (1), (6) și (7) și art. 364  

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 

alin. (1) si (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se dă acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune de 

către actualii concesionari a suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Tulcea, care au altă destinatie decât cea de locuintă, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului se stabileste pe bază de raport de evaluare întocmit de o 

persoană fizică sau juridică autorizată, în conditiile legii şi se aprobă de către Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului 

Tulcea şi Biroul Concesiuni Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali  din 18 consilieri locali 

prezenţi. 
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