
HOTARAREA NR. 33 
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.7/2007, in ceea ce priveste 

suprafata de teren concesionata prin incredintare directa si acordul de principiu privind 
vanzarea directa a terenului  in suprafata de 127 mp, situat in Tulcea, str.Progresului FN, 

apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionat de catre S.C. Condor S.R.L. 
Babadag  

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 martie 2013; 

 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.7/2007, in ceea 
ce priveste suprafata de teren concesionata prin incredintare directa si acordul de principiu privind vanzarea directa a 
terenului in suprafata de 127 mp, situat in Tulcea, str.Progresului FN, apartinand domeniului privat al municipiului 
Tulcea, concesionat de catre S.C. Condor S.R.L. Babadag, proiect din initiativa Primarului;   
           Luand in discutie, adresa S.C. Condor S.R.L. Babadag nr.G 1958/2013 si raportul Directiei de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu nr. G.2145/21.03.2013;                                                   
 Tinand seama de prevederile: 

  -Hotararii Consiliului Local Tulcea nr. 7 din 25 ianuarie 2007 privind concesionarea prin incredintare directa a 
terenului in suprafata de 162,50 mp, din domeniul privat al localitati, situat in Tulcea, str. Progresului FN; 

-Hotararii Consiliului Local nr. 275/31.08.2005 pentru aprobarea “Regulamentului pentru vanzarea terenurilor 
proprietate privata a municipiului Tulcea”, 

 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art.123, alin. (1), alin. (3) si alin. (4) 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 si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se modifica si se completeaza art.1 din Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 7 din 25 ianuarie 2007 

privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 162,50 mp, din domeniul privat al localitatii, 
situat in Tulcea, str. Progresului FN;, care va avea urmatorul continut: 

“Art.1 Se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 127 mp, din domeniul 
privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Progresului FN, in favoarea S.C. Condor S.RL. Babadag, pentru 
realizarea de spatii comerciale si locuinte, conform planului de situatie anexat” 

Art.2- Redeventa se va recalcula in mod corespunzator in raport cu suprafata concesionata si se va indexa cu 
indicii de inflatie.  

Art.3. -Celelalte prevederi ale HCL nr.7/2007 raman neschimbate. 
Art.4 - Se da acordul de principiu privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 127mp, situat in Tulcea, 

str.Progresului FN, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionat de catre S.C. Condor S.R.L. 
Babadag. 

 Art.5 -Valoarea terenului se stabileste pe baza de raport de evaluare intocmit de o persoana fizica sau juridica 
autorizata si se aproba de catre Consiliul Local al Municipiului Tulcea.  

Art. 6 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea. 
          Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si persoanelor interesate 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale 

   
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 


