HOTĂRÂREA NR. 57
privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 63,00 mp,
situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 și concesionarea prin încredințare directă a diferenței de 18,00 mp,
teren situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 în favoarea societății EUROMOD S.R.L.
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28 martie 2019, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a
terenului în suprafață de 63,00 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 și concesionarea prin încredințare directă
a diferenței de 18,00 mp, teren situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 în favoarea societății EUROMOD S.R.L.,
proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub
nr.8021/20.03.2018 şi Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 4676/20.03.2019;
Ținând seama de:
- solicitarea societății EUROMOD S.R.L. înregistrată la Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu
sub nr. 3957/05.03.2019;
- contractul de concesiune nr. G.1974/1/22.02.2018;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e), art. 22 alin. (2) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În baza dispozitiilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 121și 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 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de
63,00 mp, situat pe str. Isaccei nr. 12, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea se modifică în mod
corespunzător.
Art. 3 Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în
Tulcea, str.Isaccei nr. 12, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, în favoarea societății
EUROMOD S.R.L., în calitate de proprietar al construcţiei existente pe acest amplasament, conform planului
de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 (1) Termenul de concesionare va fi de 25 de ani , iar redevenţa se stabileşte la suma de 590 lei/an
şi va fi indexată anual cu rata medie a inflaţiei, conform buletinului statistic de preţuri.
(2) Concesionarul va depune cu titlu de garanţie 25% din redevenţa către concedent stabilită şi datorată
pentru primul an de exploatare, în termen de 90 zile de la data semnării contractului de concesiune, pentru
prelevarea eventualelor penalităţi şi sume datorate concedentului în perioada derulării contractului de
concesiune.
(3) Suma depusă cu titlu de garanţie rămâne 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 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 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.
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