
           

  

 

  

   
                                               

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
 

                                  HOTĂRÂREA NR. 128 
privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă, cu exercitarea dreptului de 

preemțiune de către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., a terenului în suprafaţă de 447 

mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, 

identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963 
 

 

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

25 iunie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere 

directă, cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., 

a terenului în suprafaţă de 447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, str. Isaccei nr. 34, identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963, proiect din 

initiaţiva Primarului;   

 Luând în discuţie adresa înaintată de societatea Telena S.R.L., înregistrată la Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea sub nr. 6347/27.02.2020 și la Direcția Întreținere și 

Administrare Patrimoniu sub nr. 3727/28.02.2020, referatul de aprobare întocmit de Primarul 

municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 9282/23.03.2020 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu nr. G.3727/14.05.2020; 

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

 Având în vedere prevederile punctului 2.2 din Capitolul II, ale punctului 3.3 din Capitolul III și 

ale punctelor 4.7 – 4.9 din Capitolul IV ale Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietate 

privată a municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

275/31.08.2005, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

206/2009; 

 În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. b), art. 354, art. 

355, art. 363 alin.(1), (6) și (7) și art. 364 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi 

art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă, cu exercitarea 

dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., a terenului în suprafaţă 

de 447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, 

identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963.  

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului se stabilește pe bază de raport de evaluare întocmit de o 

persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii şi se aprobă de către Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea.  

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

           Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali 

prezenţi.  

 

                CONTRASEMNEAZĂ,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

               SECRETAR GENERAL,          CONSILIER, 

 



 

 

                   Jr. Brudiu Maria                                        Drăniceanu Daniel                  

                                            


