
HOTARAREA NR. 59 
privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a 

constructiei P.T. 23, situata in Tulcea, str. Eternitatii FN, aprobarea raportului de evaluare 
si valorificarea prin vanzare la licitatie cu strigare a acesteia 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data 26 
aprilie 2012; 

Examinand proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului in 
domeniul privat al municipiului a constructiei P.T. 23, situata in Tulcea, str. Eternitatii FN, aprobarea 
raportului de evaluare si valorificarea prin vanzare la licitatie cu strigare a acesteia, proiect din 
initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare  Patrimoniu nr. G 
2.765/20.04.2012; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
 Avand in vedere dispozitiile art.41 din Legea nr.50/1991 republicata si modificata privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit. c), al.(5) lit. b) si art.123 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1) si (3), (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al 
municipiului a constructiei P.T. 23, situata in Tulcea, str. Eternitatii FN.  

Art.2- Se aproba valoarea constructiei P.T. 23, situata in Tulcea, str. Eternitatii FN, in suma de 
73.000lei, fara TVA, echivalent a 16.800€ la cursul de 4,3529lei/euro, stabilita pe  baza  rapoartului de 
evaluare.  

Art.3- Se aproba valorificarea constructiei P.T. 23 prin vanzarea la licitatie cu strigare. 
Art.4-Se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu cu organizarea si 

desfasurarea licitatiei, iar comisia de licitatie se va stabili prin dispozitia primarului. 
Art.5-Terenul aferent constructiei P.T. 23, ramane in domeniul privat al municipiului Tulcea si 

va fi concesionat adjudecatarului licitatiei. 
Art.6-Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru a semna contractele de vanzare-

cumparare a constructiei P.T. 23, situata in Tulcea, str. Eternitatii FN, in numele Consiliului Local 
Tulcea. 
 Art.7-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.8-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 18  voturi ale consilierilor. 
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