
 
HOTARAREA NR.123 

privind inventarierea in domeniul privat al municip iului Tulcea a terenului în 
suprafaţa de 52,91mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.13, in fata blocului 6, sc.D si 

atribuirea acestuia prin inchiriere pentru destinatia de parcare auto 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 30 iulie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare privind inventarierea in domeniul privat al municipiului 
Tulcea a terenului în suprafaţa de 52,91mp situat in Tulcea, strada 1848 nr.13, in fata blocului 6, 
sc.D si atribuirea acestuia prin inchiriere pentru destinatia de parcare auto, proiect din initiativa 
Primarului; 
 Luand in discutie raportul nr. G.5.076/22.07.2014 intocmit de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36 alin. (2) lit. c) si alin.(5) lit. b) si art.123, al.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1- Se aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata 
de 52,91mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.13, in fata blocului 6, sc.D. 

Art.2- Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea se va 
modifica in mod corespunzator.  

Art.3- Se atribuie prin inchiriere terenul în suprafaţa de 52,91mp, situat in Tulcea, strada 
1848 nr.13, in fata blocului 6, sc.D, in favoarea S.C. Gazdaru S.R.L. pentru destinatia de parcare 
auto, executata din fondurile proprii ale societatii. 

Art.4-Termenul de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, iar chiria anuala se 
stabileste in suma de 1272lei, care se va indexa anual cu rata medie a inflatiei, conform 
buletinului statistic de preturi. 

Art.5- Chiriasul are obligatia ca in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului de 
inchiriere, sa depuna cu titlu de garantie, suma de 318lei, reprezentand 25% din obligatia de plata 
datorata pentru primul an de activitate, care va fi folosita in scopul prelevarii eventualelor datorii. 

Art.6- Pe acest teren nu se va permite realizarea unor lucrari cu alta functiune si se 
interzice amplasarea constructiilor de orice fel. 

Art.7- Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 

Art.8- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
               

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 
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