HOTĂRÂREA NR. 144
pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si a efectuarii schimbului de imobile
intre Municipiul Tulcea si S.C. Vard Tulcea S.A. (fosta STX OSV Tulcea S.A.)

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data
de 26 septembrie 2014;
Examinand proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si a efectuarii
schimbului de imobile intre Municipiul Tulcea si S.C. Vard Tulcea S.A. (fosta STX OSV Tulcea
S.A.), proiect din initiativa Primarului;
Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu
nr.G.7.172/11.09.2014 si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator ing.Bogdan Mucileanu;
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Tinand seama de dispozitiile HCL nr.120/30.07.2014 pentru acordul de principiu privind
schimbul de imobile între Municipiul Tulcea şi S.C. Vard Tulcea S.A. (fostă STX OSV Tulcea
S.A.);
In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(1) si alin.(2) lit.c), si art.121 alin.(4) din Legea
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art.45, alin.(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 aproba rapoartele de evaluare intocmite pentru terenul apartinand domeniului
privat al municipiului, din Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov FN, in suprafata de 4.396 mp, cu
valoarea de piata de 290.100 lei si terenul proprietatea S.C. VARD Tulcea S.A, situat in Tulcea,
str. Portului nr.8, in suprafata de 4.396 mp, cu valoarea de piata tot de 290.100 lei.
Art.2- (1) Se aproba schimbul de imobile intre Municipiul Tulcea prin Consiliul Local
Tulcea, care cedeaza in favoarea S.C. VARD Tulcea S.A. terenul situat in Tulcea, str. Ing.
Dumitru Ivanov FN, in suprafata de 4.396 mp si S.C. VARD Tulcea S.A, care cedeaza in
favoarea Municipiului Tulcea terenul pe care il detine in proprietate, situat in Tulcea str. Portului
nr.8, in suprafata de 4.396 mp.
(2) Toate cheltuielile ocazionate de schimbul de imobile vor fi suportate de
S.C. Vard Tulcea S.A.
Art. 3- Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Local documentele privind schimbul de imobile intre Municipiul Tulcea prin
Consiliul Local Tulcea si S.C. VARD Tulcea S.A.
Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputernicesc Directia Economica
si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu.
Art.5- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor.
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