ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
DIRECŢIA DE ÎNTREŢINERE ŞI ADMINITRARE PATRIMONIU
Nr. 2838/22.02.2022
Către,

PROPRIETAR AL GARAJULUI SITUAT ÎN TULCEA
STR.ALUNIȘULUI – ÎNTRE CT ȘI LJ
Prin prezenta vă informăm că începând cu data de 01.04.2022, contractul dumneavoastră de închiriere teren
destinat construcţiei cu caracter provizoriu având funcţiunea de garaj va înceta potrivit prevederilor CapVI.
Încetarea contractului potrivit cărora ”Proprietarul îşi rezervă dreptul rezilierii contractului de închiriere în cazul
diferitelor situaţii ce se crează pentru folosirea acestui teren în scopul de “utilitate publică”, sau în cazul unor
documentaţii de urbanism, legal aprobate privind modernizarea zonei sau alte funcţiuni, urmând să dispună măsura
dezafectării lucrărilor şi aducerea terenului la situaţia anterioară.Contractul se reziliază de drept, chiriaşul urmând
să elibereze terenul, în termen de 30 de zile de la data notificării. ».
Având în vedere faptul că această construcţie este amplasată pe terenul aparţinând domeniului public/privat
al municipiului Tulcea, Str.Alunișului – între CT și LJ, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 133/28.04.2021, ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA COMUNICAREA PREZENTEI SOMAȚII aveţi
obligaţia de a elibera amplasamentul menţionat mai sus şi de a aduce terenul la starea iniţială, precum şi de a preda
către Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea suprafaţa de teren aferentă construcţiei deţinute, liberă
de sarcină.
Precizăm faptul că toate cheltuielile destinate desfiinţării construcţiei « Garaj » cad exclusiv în sarcina
dumneavoastră.
În situaţia în care nu veţi da curs favorabil SOMAȚIEI vom proceda la demararea procedurilor legale ce se
impun şi ulterior la desfiinţarea imobilului, iar cheltuielile aferente acestui demers vor fi recuperate de la
dumneavoastră.
Municipiul Tulcea nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii aduse bunurilor aflate în
interiorul construcţiei în momentul desfiinţării, în condiţiile alineatului de mai sus.
Prezenta SOMATIE DE DESFIINȚARE se comunică prin:
- scrisoare recomandată la adresa de domiciliu a deţinătorului construcţiei din municipiul Tulcea,
Str.Alunișului – între CT și LJ;
- AFIȘARE PE CONSTRUCȚIA SITUATĂ LA ADRESA: STR.ALUNIȘULUI – ÎNTRE CT ȘI LJ ;
- pe site-ul Municipiului Tulcea, www.primariatulcea.ro și pe site-ul Direcţiei Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu, www.diaptulcea.ro

Vă rugăm să ne contactați URGENT la numărul de telefon 0747.022078 – Birou Concesiuni,
Închirieri Terenuri, Spații.
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