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                                  HOTĂRÂREA NR.154 

privind aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil situat în Tulcea,  

strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice  

sub cod TL II B 25965 în vederea achiziționării acestuia 
 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară 

convocată de îndată la data de 19 august 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru bunul 

imobil situat în Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista 

Monumentelor istorice sub cod TL II B 25965 în vederea achiziționării acestuia, proiect din 

initiaţiva Primarului;   

 Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea înregistrat 

sub nr. 24023/19.08.2020, coraportul Direcţiei Economice și al Direcției Administrație Publică 

locală nr. 24024/19.08.2020 și raportul de evaluare întocmit de expert evaluator “proprietăți 

imobiliare” societatea PRESTIM-IMPEX S.R.L. reprezentată prin Despina Camelia Iuliana, 

legitimat ANEVAR sub nr. 12056; 

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

 Având în vedere prevederile: 

          - art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 3143/2019 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin 

serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 115/28.05.2020 privind acordul 

pentru exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Tulcea pentru achiziționarea 

bunului imobil situat în Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista 

Monumentelor istorice sub cod TL II B 25965; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) 

şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. 1 (1) Se aprobă valoarea de piață în sumă de 1.854.100 lei, echivalentul a 382.900 euro 

la cursul de schimb de 4.8423 lei/ euro folosit de evaluator la data efectuării evaluării, stabilită pe 

baza raportului de evaluare a bunului imobil, situat în Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3, monument 

istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II B 25965, în vederea achiziționării 

acestuia. 

 (2) Raportul de evaluare nr. 2461/14.07.2020, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

 

Art. 2 (1) Se aprobă achiziționrea bunului imobil, situat în Tulcea, strada 14 Noiembrie  

nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II B 25965, la prețul 

stabilit prin dispozițiile articolului 1 alin. (1). 

  (2) Valoarea de cumpărare nu conține TVA. 

  (3) Se aprobă suportarea cheltuielilor ocazionate cu cumpărarea bunului imobil, situat în 

Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub 

cod TL II B 25965. 

Art. 3  Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea cu puteri depline să reprezinte 

Municipiul Tulcea la liciația publică în vederea achiziționării bunului imobil, situat în Tulcea, 

strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL 

II B 25965. 

Art. 4  Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea să semneze, pentru și în numele 

Municipiului Tulcea, documentele necesare achiziționării  bunului imobil, situat în Tulcea, strada 

14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II B 

25965. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Municipiului Tulcea prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică. 

Art. 6 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 14 voturi ale consilierilor locali din 14 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          SECRETAR GENERAL,                            CONSILIER, 

 

            Jr. BRUDIU Maria                                                              DRĂNICEANU Daniel 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


