HOTARAREA NR. 94
privind vânzarea directă a unui lot de teren în suprafaţă de 4.719,81 mp, situat în Tulcea,
zona Dallco, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionat de către
Răducu Emilian-Romel

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data
31mai 2012;
Examinand proiectul de hotărâre privind vânzarea directă a unui lot de teren în suprafaţă de
4.719,81 mp, situat în Tulcea, zona Dallco, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,
concesionat de către Răducu Emilian-Romel, proiect din initiativa Primarului;
Luand in discutie raportul prezentat de Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu
Tulcea nr. G3737/25.05.2012;
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Avand in vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 pentru
aprobarea “Regulamentului pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului Tulcea”
şi Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2007 privind concesionarea prin încredinţare directă a
terenurilor (pe care sunt construcţii definitive proprietatea persoanelor fizice sau juridice) aflate în
doemniul privat al localităţii, situate în zona Est;
In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 123 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1-Se aproba vânzarea directă către concesionarul dl. Răducu Emilian-Romel a unui lot
de teren în suprafaţă de 4.719,81 mp, situat în Tulcea, zona Dallco, aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea.
Art. 2 Valoarea terenului se va stabili pe baza unui raport de evaluare, întocmit de o
persoană fizică sau juridică autorizată şi va fi supusă aprobării de către Consiliul Local al
Municipiului Tulcea.
Art. 3 Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea cu semnarea contractului de vânzare,
în numele Consiliului Local Tulcea.
Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de Întreţinere
şi Administrare Patrimoniu şi Direcţia Economică.
Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr.BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
MUNTEANU Dan

