
 

HOTĂRÂREA NR.75 
privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 114.954 

mp,  aparţinând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua 
Agighiol cu destinaţia de Exploatare Cariera “Bididia I şi II” 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

din data de 30 martie 2017; 
Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 114.954 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, 
situat în Tulcea, Şoseaua Agighiol cu destinaţia de Exploatare Cariera “Bididia I şi II”, 
proiect din iniţiativa Viceprimarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 8.026/23.03.2017 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. G.4.897/23.03.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) şi art.123 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin. (1), (3), (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 concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 
114.954 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua 
Agighiol cu destinaţia de Exploatare Cariera “Bididia I şi II”, în favoarea S.C. Coral 
S.R.L. Tulcea. 

Art.2 (1)Termenul de concesionare este pâna la data de 26.10.2021, cu 
posibilitatea prelungirii, cu acordul părţilor, pe perioade succesive de câte 5 ani, dacă 
licenţa de exploatare şi contractul de operare rămân valabile. 

(2) În cazul în care, pe perioada concesiunii, se retrage licenţa de exploatare sau 
încetează contractul de operare, contractul de concesiune se reziliază. 

Art.3 Redevenţa de concesionare se stabileşte la suma de 135.658,00 lei/an, care 
va fi indexată anual cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

Art.4 (1)Concesionarul va depune cu titlu de garanţie în termen de 90 zile de la 
data semnării contractului de concesiune, suma de 33.915 lei, reprezentând 25% din 
obligaţia de plată către concedent, datorată pentru primul an, care va fi folosită în scopul 
achitării eventualelor penalităţi şi sume datorate de către concesionar în perioada 
derularii contractului de concesionare. 

  



 

(2) Sumele depuse cu titlu de garanţie rămân la dispoziţia concedentului, iar în 
cazul depăşirii cu 30 de zile a termenului de plată a redevenţei, penalităţile şi redevenţa 
vor fi încasate din garanţia constituită, cu înştiinţarea prealabilă a concesionarului, 
acesta având obligaţia de a reconstitui garanţia depusă în termen de 60 zile de la 
notificarea concedentului; 

Art.5 Concesionarul va asigura 1.500 tone/an de piatră din sortimente diferite,  
Primăriei municipiului Tulcea şi Direcţiilor din subordinea Consiliului Local Tulcea, 
pentru efectuarea unor lucrări de construcţii de interes public. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.7 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
  

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
          Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


