
HOTĂRÂREA NR. 225 
 

privind stabilirea cotei-părţi de 50% din suprafaţa totală de teren deţinută în proprietate în 
vederea concesionării prin încredinţare directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al 

Municipiului Tulcea, destinate construirii, pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, 
la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26 iulie 2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi de 50% din suprafaţa totală de teren 
deţinută în proprietate în vederea concesionării prin încredinţare directă a terenurilor aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Tulcea pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului 
sau cu acordul acestuia, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
20184/16.07.2018 şi Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 10093/16.07.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
-  art.15 alin. (1), lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza art. 119, art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. c) şi alin. (5) lit. a) şi lit. b), art. 45 alin. (1), (3) şi (6), art. 49 alin. 

(1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
        HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 (1) Se stabileşte cota-parte de 50% din suprafaţa totală de teren deţinută în proprietate în 

vederea concesionării prin încredinţare directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Tulcea pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul 
acestuia. 

(2) În situaţia imobilelor aflate în condominiu suprafaţa de teren ce poate fi concesionată prin 
încredinţare directă în temeiul art. 15 din Legea nr. 50/1991, poate fi de maxim de 50% din aria construită a 
construcţiei ce urmează să se extindă. 

 Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 69/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 139/2006 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul Municipiului Tulcea şi 
Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Tulcea. 

Art. 4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri 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. 
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