
 

  

          

                                                 

România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR. 69 

privind prelungirea termenelor de plată, prevăzute în contractele de concesiune, 

închiriere, parcări de reşedinţă încheiate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

prin Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu scadenţă în perioada stării 

de urgenţă, până la data de 30.06.2020 
 

 

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

31 martie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenelor de plată, prevăzute în 

contractele de concesiune, închiriere, parcări de reşedinţă încheiate de Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea prin Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu scadenţă în 

perioada stării de urgenţă, până la data de 30.06.2020, proiect din iniţiativa doamnei consilier local 

Ing.Andaluzia Luca;  

Luând în discuţie starea de urgență instituită la nivel național privind pandemia virusului 

Covid-19, Referatul de aprobare din iniţiativa doamnei consilier local Ing. Andaluzia Luca 

înregistrat sub nr. 9759/27.03.2020, Raportul întocmit de către Direcţia Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu, înregistrat sub nr. 5765/27.03.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare; 

- Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind 

acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată 

în contextul pandemiei SARS-CoV-2; 

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c) art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), 

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea termenelor de plată, prevăzute în contractele de concesiune, 

închiriere, parcări de reşedinţă încheiate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu scadenţă în perioada stării de urgenţă, până la data de 

30.06.2020. 

Art. 2 Condiţiile pentru care se aprobă prelungirea termenelor de plată sunt prezentate în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 (1) Contractele de concesiune, închiriere, parcări de reşedință aflate în derulare la 

nivelul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu se modifică prin Act Adiţional. 

(2) Prin Act Adiţional se modifică capitolul din contract cu privire la termenul de plată 

scadent și se completează după cum urmează: “Se prelungeşte termenul de plată al 

redevenţei/chiriei cu scadența în perioada stării de urgenţă, începând cu data de 31.03.2020 până la 

data de  30.06.2020.” 

Art 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere 

şi Administrare Tulcea. 

Art. 5 Secretarul general al 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 GENERAL,                                                        VICEPRIMAR,        

                  Jr. Maria BRUDIU                                                         Ing. Andaluazia LUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Anexa la H.C.L nr. 69 din data de 31.03.2020 

 

 

PROCEDURA 

privind acordarea prelungirii termenelor de plată, prevăzute în contractele de 

concesiune, închiriere, parcări de reşedinţă încheiate de Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea prin Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu 

scadenţă în perioada stării de urgenţă, până la data de 30.06.2020 

 

 

 
Astfel pe perioada starii de urgenta, creditorul,  Consiliul Local Tulcea prin Direcţia Intreţinere si 

Administrare Patrimoniu va acorda ca si facilitate la cererea debitorului prelungirea termenelor de plata 

privind redeventele si chirile, obligatii izvorate din contracte de concesiune si respectiv de inchiriere cu 

scadente in perioada starii de urgenta  pana la data de 30.06.2020.  

Debitorii-persoane fizice sau juridice care se afla in imposibilitatea de lichiditati in vederea 

achitarii obligatiilor de plata izvorate din raporturile juridice incheiate cu creditorul Consiliul Local Tulcea 

prin Direcţia Intreţinere si Administrare Patrimoniu , obligatii scadente in perioada starii de urgentă pot 

solicita si depune o cerere in acest sens online la adresa de mail a Direcţiei Intreţinere şi Administrare 

Patrimoniu respectiv secretariat@diaptulcea.ro. 

 Mentionam ca aceasta prelungire la plata va fi operabila doar pentru acei debitori care fac dovada 

prin documente justificative  a imposibilitatii resurselor financiare astfel: 

1.In cazul persoanelor juridice: 

-cerere solicitare prelungire amanare termen de plata scadenta in perioada stării de urgenţă; 

- datele de identificare ale societatii precum si ale administratorului/reprezentantului legal; 

-declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate 

informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt legale si totodata documentele justificative 

privind  închiderea totală sau parțială a activității sau diminuarea încasărilor într-un cuantum indicat. 

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului vor furniza informațiile și 

documentele indicate anterior precum și documente privind autorizarea activității. 

-Certificatul de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri ; 

1.In cazul persoanelor fizice: 

-cerere solicitare prelungire amanare termen de plata scadent in perioada stării de urgenţă; 

-datele de identificare (copie CI); 

-copie contract individual de munca; 

-dovada suspendarii contractului de munca prin prezentarea deciziei de şomaj tehnic; 

mailto:secretariat@diaptulcea.ro


Cererea pentru ambele categorii de debitori va cuprinde si perioada pentru care se solicita 

amanarea si motivul acestei solicitari. 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             SECRETAR GENERAL,                                                        VICEPRIMAR,        

                  Jr. Maria BRUDIU                                                         Ing. Andaluazia LUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


