
HOTĂRÂREA NR. 56 
privind dezmembrarea și vânzarea imobilului în suprafață utilă de 144,19 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 121, bl. 128, sc. C, parter, 
identificat cu numărul cadastral 30056-C1-U54, înscris în cartea funciară nr. 30056-C1-U54 

Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea, având destinația de “cabinete medicale“  
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2019, legal 
constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și vânzarea imobilului în suprafață utilă de 
144,19 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 121, bl. 
128, sc. C, parter, identificat cu numărul cadastral 30056-C1-U54, înscris în cartea funciară nr. 30056-C1-
U54 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea, având destinația de “cabinete medicale“, proiect din 
iniţiativa primarului; 
 Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
8118/21.03.2019 şi Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 4695/21.03.2019; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanței de Urgență nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 38/28.08.2019 privind aprobarea listei 
spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe 
actului medical, inclusiv cota indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 72/30.03.2017 privind aprobarea rapoartelor 
de evaluare pentru spaţiile proprietate privată a municipiului Tulcea aprobate spre vânzare în baza H.C.L. 
nr.38/28.08.2008 pentru aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu destinaţia de 
cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv cota indiviză de teren aferentă, care se scot la 
vânzare în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
 În baza dispozitiilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 121 si art. 123 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si 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 
administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului în suprafață utilă de 144,19 mp, aparținând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 121, bl. 128, sc. C, parter, 
identificat cu numărul cadastral 30056-C1-U54, înscris în cartea funciară nr. 30056-C1-U54 Unitatea 
Administrativ-Teritorială Tulcea, având destinația de “cabinete medicale“, în 6 loturi, după cum urmează: 

- Lotul 1, în suprafață de 69,85 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U56 
- Lotul 2, în suprafață de 37,75 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U57 (cotă indiviză) 
- Lotul 3, în suprafață de 27,33 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U58 
- Lotul 4 în suprafață de 5,07 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U59 
- Lotul 5 în suprafață de 12,20 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U60 (cotă indiviză) 



- Lotul 6 în suprafață de 4,99 mp, având Nr. cadastral 30056, C1-U61 
(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt cele din anexele, care fac parte 

integrantă din hotărâre.  
Art. 2 Se aprobă vânzarea loturilor 2, 3, 4, 5 și 6 în suprafață de 54,05 mp din imobilul în suprafață 

utilă de 144,19, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 121, bl. 
128, sc. C, parter, identificat cu numărul cadastral 30056-C1-U54, înscris în cartea funciară nr. 30056-C1-
U54 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea, având destinația de “cabinete medicale“ și cota parte în 
suprafață de 7,49 mp din terenul în suprafață totală de  19,97 către CMI DR. DINICĂ DAVID MIHAELA. 

Art. 3 Lotul 1 și cota indiviză din lotul 2 și respectiv lotul 5 rămân în proprietatea Unității 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, iar beneficiarii acestor spații își vor desfășura activitatea în 
baza unor contracte de închiriere ca și până în prezent. 

Art. 4 Se imputernicesc cu semnarea actului de dezmembrare în formă autentică și a contractului de 
vânzare-cumpărare Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau unul din cei doi 
Viceprimari, doamna Andaluzia Luca și domnul Petre Marinescu. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Concesiuni, Închirieri 
Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Tulcea. 

Art. 6 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 18 voturi ale consilierilor locali  din 19 consilieri locali prezenţi. 

               CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                              VICEPRIMAR,        
                  Jr. Maria BRUDIU                                                    Ing. Andaluzia LUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


