HOTĂRÂREA NR.139
privind atribuirea prin închiriere a terenului în suprafaţă de 105 mp, aparţinând
domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, strada Păcii nr.3 (Hotel
Egreta), cu destinaţia de parcare auto, către S.C. Unita Turism Holding S.A.,
Sucursala Egreta Tulcea

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 29 iunie 2017;
Examinand proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a terenului în
suprafaţă de 105 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea,
strada Păcii nr.3 (Hotel Egreta), cu destinaţia de parcare auto, către S.C. Unita Turism
Holding S.A., Sucursala Egreta Tulcea, proiect din initiativa Primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea
înregistrată sub nr. 16.202/21.06.2017 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu nr. G.8678/21.06.2017;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere:
- prevederile art. 24, alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 955/15.07.2004
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin. (2) lit c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1), (3) şi (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a terenului în suprafaţă de 105 mp,
aferentă unui număr de 10 locuri de parcare, aparţinând domeniului public al
municipiului, situat în Tulcea, strada Păcii nr.3 (Hotel Egreta), cu destinaţia de parcare
auto, către S.C. Unita Turism Holding S.A., Sucursala Egreta Tulcea.
Art.2 Termenul de închiriere este de 5 ani, iar chiria anuală se stabileşte la suma
de 2.483 lei şi va fi indexată anual cu rata medie a inflaţiei, conform buletinului statistic
de preţuri.
Art.3 Chiriaşul va depune cu titlu de garanţie în termen de 90 zile de la data
semnarii contractului, suma de 621 lei reprezentând 25% din obligaţia anuala de plată
datorată de chiriaş, pentru prelevarea eventualelor penalităţi şi sume datorate.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
Art.5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali
prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr.BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ŞACU Stere

