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Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR. 49 

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 400 mp, 

identificat cu numărul cadastral 43162 , carte funciară nr. 43162, aparţinând 

domeniului privat al municipiul Tulcea, Dunăre -Trecere Bac și vânzarea acestuia cu 

exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea 

ADVADELT S.R.L. 

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de          

20 februarie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în 

suprafaţǎ de 400 mp, identificat cu numărul cadastral 43162, carte funciară nr. 43162, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, Dunăre - Trecere Bac și vânzarea acestuia cu 

exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea ADVADELT  S.R.L., 

proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie solicitarea societății ADVADELT S.R.L., înregistrată la Directia 

Întretinere si Administrare Patrimoniu sub nr. 1830/30.01.2018, Referatul de aprobare al 

Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 2924/14.02.2020, Raportul întocmit de către 

Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu, înregistrat sub nr. 2924/14.02.2020 si raportul de evaluare întocmit de expert 

evaluator “proprietăți imobiliare” societatea BENEAEVAL S.R.L. reprezentată prin Benea 

Cătălina, legitimat ANEVAR sub nr. 18345; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Tinând seama de prevederile Contractului de concesiune nr. G.14629/27.05.2003;   

Având în vedere prevederile: 

- prevederile punctului 2.2 din Capitolul II, punctului 3.3 din Capitolul III, punctelor 4.7 – 

4.9 din Capitolul IV si punctelor 7.1 si 7.2 din Capitolul VII ale “Regulamentului privind 

vânzarea terenurilor proprietatea privată a Municipiului Tulcea”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 275/2005, modificat si completat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 206/2009; 

- Hotǎrârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 265/19.12.2019 privind acordul de 

principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemtiune de către actualii concesionari a 

suprafetelor de teren apartinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinatie 

decât cea de locuintă; 

- art. 292 alin. (2) lit. f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare; 



În conformitate cu dispozitiile art. 354, art. 355, art. 363 alin. (1), (6) si (7) si art. 364 alin. 

(1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 

139 alin. (1) si (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) si art. 199 din Ordonanta de Urgentă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă valoarea de piată în sumă de 97.815 lei, echivalentul a 20.520 euro la 

cursul de schimb de 4.7668 lei/ euro folosit de evaluator la data efectuării evaluării, respectiv 

51,30 euro/mp, stabilită pe baza raportului de evaluare al terenului în suprafaţǎ 400 mp, identificat 

cu numărul cadastral 43162, carte funciară nr. 43162, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, Dunăre Trecere - Bac, care va fi prețul minim de pornire a negocierii directe. 

(2) Raportul de evaluare nr. 2662/11.02.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Se aprobă vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere 

directă, a terenului în suprafaţǎ de 400 mp, identificat cu numărul cadastral 43162, carte funciară 

nr. 43162, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, Dunare Trecere - Bac, către 

actualul concesionar societatea ADVADELT S.R.L. în calitate de proprietar al construcţiei 

existente pe acest amplasament, prețul minim de pornire a negocierii directe fiind cel aprobat prin 

dispozitiile articolului 1 alin. (1). 

  (2) La prețul de vânzare se adaugă TVA în procent de 19%. 

  (3) Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea terenului vor fi suportate de cumpărător. 

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea se 

modifică în mod corespunzător. 

Art. 4 Se împuternicesc cu semnarea actului de vânzare-cumpărare Primarul Municipiului 

Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau unul din cei doi viceprimari, doamna Andaluzia 

Luca ori 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 general al 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. 

 
                  

               CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             SECRETAR GENERAL,                                                        VICEPRIMAR,        

                  Jr. Maria BRUDIU                                                       Ing. Andaluzia LUCA 

 

 

 

 

 

 


