
HOTARAREA NR. 101  
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 12mp, 
situat in Tulcea,  strada ing. Dumitru Ivanov FN, in vecinatatea SC STX OSV Tulcea SA,  

si concesionarea acestuia prin incredintare directa  
pentru amplasarea unei anvelope de beton 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  31 
mai 2012. 
 Examinand documentatia intocmita privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a 
terenului in suprafata de 12mp, situat in Tulcea,  strada ing. Dumitru Ivanov FN, in vecinatatea SC STX 
OSV Tulcea SA, si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru amplasarea unei anvelope de 
beton, proiect din initiativa Primarului. 
 Luand in discutie adresa nr. 605/28.02.2011, inaintata de Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Tulcea si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G 3.053/22.05.2012; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere dispozitiile art.15, lit.a) si art.22  alin.(2) din Legea nr.50/1991 republicata si 
modificata  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (1), alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.b) si art.123 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala, cu modificarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1- Se aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 12mp, 

situat in Tulcea,  strada ing. Dumitru Ivanov FN, in vecinatatea SC STX OSV Tulcea SA. 
Art.2-  Inventarul domeniului privat al municipiului Tulcea se va modifica in mod corespunzator. 
Art.3- Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 12mp, situat in 

Tulcea,  strada ing. Dumitru Ivanov FN, in vecinatatea SC STX OSV Tulcea SA,  in favoarea SC Apic 
Toll SRL Tulcea, pentru amplasarea unei anvelope de beton. 

Art.4 -Termenul de concesionare este de 10 ani, iar redeventa de concesionare se stabileste la suma 
de 81lei/an si va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei, conform buletinului statistic de preturi. 

Art.5 -Formalitatile de cadastru si publicitate imobiliara cad in sarcina concesionarului si se fac 
inainte de semnarea contractului de concesiune.  
 Art.6 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.7 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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