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HOTĂRÂREA NR. 60 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea, al domnului Luchici George,  

ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean 
 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită;  

Văzând Nota de fundamentare nr. 5185 din 12.04.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

5186 din 12.04.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală cu privire la proiectul de 

hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea, al domnului Luchici George, ca urmare a încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ținând cont de Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr. 67 din 30.03.2018 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean 

Tulcea al domnului Luchici George, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declararea 

locului ocupat de acesta ca fiind vacant; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/7/24.06.2016 privind 

alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin.(2) lit.h^1, art.12 alin.(3) şi art.18 alin.(3) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. – Se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr. 67 din 30.03.2018 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean 

Tulcea al domnului Luchici George, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declararea 

locului ocupat de acesta ca fiind vacant. 

Art. 2. – Se constată încetarea de drept a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Tulcea al domnului Luchici George, ca urmare a încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean al acestuia. 

Art. 3. – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi domnului 

Luchici George. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Marius Cristi MIHAI 
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  HOTĂRÂREA NR. 61 

privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al doamnei Rădulescu Claudia – Veronica 

            Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită;  

  Văzând Nota de fundamentare nr. 5187 din 12.04.2018 şi Raportul de specialitate nr. 

5188 din 12.04.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală privind validarea mandatului de 

consilier judeţean a doamnei Rădulescu Claudia - Veronica; 

 Având în vedere : 

 -  Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr. 67 din 30.03.2018 privind constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea al domnului 

Luchici George, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declararea locului ocupat de 

acesta ca fiind vacant; 

 - Adresa nr. 42/05.04.2018 a Filialei Teritoriale a Partidului Alianței Liberalilor şi 

Democraţilor Tulcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 5054/10.04.2018 prin care 

se propune validarea mandatului de consilier judeţean al următorului supleant de pe lista de 

candidați a partidului şi anume al doamnei Rădulescu Claudia -Veronica care şi-a păstrat 

calitatea de membru al partidului; 

 - Raportul comisiei de validare din care rezultă că doamna Rădulescu Claudia -Veronica, 

aflată pe lista Partidului Alianței Liberalilor şi Democraţilor, îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcţiei de consilier judeţean; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 - art. 89 și art. 90, raportate la art. 31- 34 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -  art. 6, alin. (2), (3) și art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Rădulescu Claudia-

Veronica, următorul supleant pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor şi 

Democraţilor.  

Art.2. Se completează componenţa Consiliului Judeţean Tulcea cu doamna Rădulescu 

Claudia-Veronica.  
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 

administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la 

comunicare. 

Art.4. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea, doamnei Rădulescu Claudia - Veronica şi Partidului 

Alianței Liberalilor şi Democraţilor – Filiala Teritorială Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”,  - „abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 62 

privind alegerea unui vicepreşedinte  

al Consiliului Judeţean Tulcea  

  

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită;  

  Văzând Nota de fundamentare nr. 5189 din 12.042018 şi Raportul de specialitate nr. 

5190 din 12.04.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea; 

 Având în vedere: 

 -  Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr. 67 din 30.03.2018 privind constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier judeţean, în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, al domnului 

Luchici George, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declararea locului ocupat de 

acesta ca fiind vacant; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 5/7/24.06.2016 privind alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 60 din 20.04.2018 privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, al domnului 

Luchici George, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean; 

 - Raportul Comisiei de validare privind rezultatul votului, exprimat secret, pentru funcţia 

de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, potrivit buletinelor de vot; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 101 alin.(1),(2) şi (3^1) si art.108 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 -  art. 2 alin.(3) și art.18 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu 

completările si modificările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, domnul 

consilier judeţean Badea Petre.  

Art.2. Se modifică în mod corespunzător art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 5/7/24.06.2016. 

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea şi domnului Badea Petre. 

            Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018 cu 19 voturi „pentru” din totalul celor 31 de consilieri județeni prezenți. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2018                                          

 

6 

 

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 63 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018  

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 

2018, cu modificările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr.5377/16 aprilie 2018 şi Raportul de 

specialitate nr. 5378/ 16 aprilie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și 

Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, ale 

art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3 „Lista cheltuielilor de capital finanţate din 

alocaţii bugetare, pe anul 2018” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu 

modificările ulterioare, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art. 2 – Se aprobă modificarea anexei nr. 3a „Lista cheltuielilor de capital finanţate din 

alocaţii bugetare, pe anul 2018 şi a creditelor de angajament pe anii 2019-2021 - program 

multianual” la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului 

propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare, 

conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 64   

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5311/ 13 aprilie 2018 şi Raportul de 
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Specialitate nr. 5312/5933/ 13 aprilie 2018 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi 

Administrativ și Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018; 

 Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea 

nr. 8 din 13.04.2018; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Ţinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (3) lit. a) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Tulcea pe anul 2018 la venituri de la suma de 141.423 mii lei la suma de 141.444 

mii lei şi la cheltuieli de la suma de 160.646 mii lei, la suma de 160.667 mii lei conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 19.018 mii lei și deficitul secţiunii 

de dezvoltare în sumă de 205 mii lei se finanţează din excedentul anilor precedenţi.  

 Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea și Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 

pentru modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale  serviciilor sociale 

aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea,  

cu modificările ulterioare 

 

 

 Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 5128/11.04.2018 și Raportul comun al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea nr. 8946/11.04.2018 și al Serviciului 

Administrație Publică Locală nr. 5129/11.04.2018 cu privire la proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 18/7/2016 privind 

aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale aflate în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea; 

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Județean Tulcea; 

Ținând cont de adresa nr. 8650/04.04.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Tulcea, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr. 4942/04.04.2018; 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2018                                          

 

8 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. a) pct. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  și 

ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1. Se modifică articolul 2 al anexei nr. 20 – Regulament de organizare și funcționare 

a serviciului social cu cazare: „Camin pentru Persoane Varstnice Sf. Nectarie Tulcea” la 

Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016, cu modificările ulterioare, și va avea 

următorul cuprins: 

”ART. 2 -    Identificarea serviciului social 

 Serviciul social „Cămin pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea”, cod serviciu 

social 8730 CR-V-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF 

nr.001132, CUI 9574414 și funcționează fără personalitate juridică conform H.C.J. Tulcea 

nr.76/2004, în cadrul D.G.A.S.P.C Tulcea aflată în subordinea Consiliului Județean Tulcea. Este 

constituit ca domeniu public situat in Orașul Tulcea, Strada Mircea Vodă, nr.57C,  jud. Tulcea.” 

Art.2. Serviciul Administrație Publica Locală va comunica, prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului – Județul Tulcea și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Tulcea.     

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

                Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

    HOTĂRÂREA NR. 66 

privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi   

Raionul Soroca din Republica Moldova 

 

             Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

        Văzând Nota de Fundamentare nr. 5261 din 13.04.2018 și Raportul de specialitate nr. 

5262/13.04.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și al Serviciului Contencios 

și Asistență Juridică prin care se propune aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul 

Tulcea din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova; 

             Având în vedere avizele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

21048/26.02.2018 și nr. 26150/13.03.2018 și avizele Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-

2/508/27.02.2018 respectiv nr. H 2-2/678/28.03.2018; 

             Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

  Conform  prevederilor art. 11 alin.(3), art. 15 alin. (2) și alin. (5), art.16 alin.(1) și (2) și 

art. 91 alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare și art. 41 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Judeţul Tulcea din România şi Raionul Soroca din 

Republica Moldova, în condiţiile Înțelegerii de Cooperare cuprinsă în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Tulcea să semneze Înțelegerea de 

Cooperare aprobată la art. 1. 

 Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului 

Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului și Serviciului Contencios și 

Asistență Juridică în vederea ducerii la îndeplinire.  

 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTÃRÂREA NR. 67   

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 178/15.12.2014 

 privind aprobarea realizării obiectivului de invesțtii „MODERNIZARE SECTIA DE 

PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA”,  

cu modificările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018,  legal 

constituită; 

 Văzând Nota de fundamentare nr. 5315/13.04.2018 și Raportul de specialitate comun nr. 

5316/13.04.2018 al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor și al 

Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

 Având în vedere prevederile: 

- O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A. cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-  art. 291, alin. (1), pct. b) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publica locala,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art. 1. Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

178/15.12.2014 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE 

SECTIA DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA”, cu 

modificările  ulterioare și va avea următorul cuprins:  

„Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Tulcea a sumei de  1.377,926 mii lei, inclusiv 

TVA, reprezentând lucrările tehnico-edilitare, serviciile aferente acestora si alte cheltuieli de 

investitii pentru realizarea obiectivului ,,MODERNIZARE SECȚIA DE PSIHIATRIE A 

SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA”.  

         Art.2 Serviciul Administraţie Publica Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul 

Proiectelor şi Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ. 

          Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

  

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 68   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul  

Babadag – Mihail Kogălniceanu – Cataloi – Vard Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 5144/11.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 5145/11.04.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea;  

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin. (1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f din Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

 Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea pe traseul 

Babadag – Mihail Kogălniceanu – Cataloi – Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  
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Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Unicat Conf  SRL 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 69   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea  

pe traseul Valea Nucarilor – Agighiol – Vard Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 5138/11.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 5139/11.04.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea;   

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin. (1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1)  din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor  şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea pe traseul 

Valea Nucarilor – Agighiol – Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Unicat Conf  SRL 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 70   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul  

Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri - Vard Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 5140/11.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 5141/11.04.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea;   

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.(1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea pe traseul 

Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri – Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Unicat Conf  SRL 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

          Horia TEODORESCU                                            SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                              Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 71 

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul  

Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri - Tulcea 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 5142/11.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 
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Amenajarea Teritoriului nr. 5143/11.04.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea; 

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.(1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art.115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Unicat Conf SRL Tulcea pe traseu 

Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri – Tulcea conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române - Agenţia Tulcea şi S.C. Unicat Conf  SRL 

Tulcea. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează,  

               Horia TEODORESCU                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 72 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

 Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr.169/15.12.2014, 

 cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

 Văzând Nota de Fundamentare nr. 5280/13.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice înregistrat cu nr. 

5281/13.04.2018 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1), lit .c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Începând cu 01 mai 2018, se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu 

modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

          Art. 2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 

Evidenţă Funcţii Publice.   

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”.                           

 

                 PREȘEDINTE,                    Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73 

              pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea 

 nr. 131/31.08.2017,  cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de Fundamentare nr. 5305 din 13.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidenţă Funcţii Publice și al 

Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat cu nr. 5306 din 13.04.2018 pentru 

modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta 

Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 131/2017, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea; 

          Conform art. 91 alin. (1) lit.a)  şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 97 și art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

          Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome 

Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 

131/2017, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, 

Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, 

Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea 

Calităţii, Evidență Funcții Publice și Compartimentului Guvernanță Corporativă.  

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, 2„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

                           

                 PREȘEDINTE,                 Contrasemnează, 

           Horia TEODORESCU                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marius Cristi MIHAI 
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HOTĂRÂREA NR. 74   

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Aleto Touring Car SRL Mineri 

 pe traseul Somova – Mineri – Vard Tulcea 

 

 

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2018, legal 

constituită; 

Văzând Nota de fundamentare nr. 5406/16.04.2018 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Autorizare Transport Public, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului nr. 5407/16.04.2018, prin care se propune atribuirea unei licenţe de 

traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

către S.C. Aleto Touring Car SRL Mineri;  

Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Tulcea; 

În conformitate cu: 

- art. 17 alin.(1), lit. p şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31  alin. (1^1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - art. 91 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

             În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1 Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Aleto Touring Car SRL Mineri pe 

traseul Somova – Mineri – Vard Tulcea, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 Serviciul Administraţie Publică Locală  va comunica, în copie, prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Compartimentului  Autoritatea  Judeţeană  de  Autorizare  

Transport  Public, Autorităţii Rutiere  Române  -  Agenţia Tulcea şi S.C. Aleto Touring Car SRL 

Mineri. 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 

aprilie 2018, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, -„abţineri”, - voturi „împotrivă”. 

   

 

              PREŞEDINTE,                              Contrasemnează, 

          Horia TEODORESCU                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Marius Cristi MIHAI 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea Hotărârii nr.83/28.12.2017 privind 

aprobarea formei actualizate a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și 

privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea 

 

 

Consiliul Local al comunei Izvoarele,  Judetul Tulcea, întrunit în  şedinţa ordinară din 

data de 30.03.2018; 

    Având în vedere : 

          - expunerea de motive nr.1645/29.03.2018, întocmită de către primarul comunei Izvoarele, 

Judetul Tulcea;  

          - proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Izvoarele, Judetul Tulcea;  

        - raportul de specialitate nr. 1644/29.03.2018 al viceprimarului  comunei Izvoarele, Judetul  

Tulcea, 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Izvoarele, 

Judetul Tulcea; 

     - HCL nr. 83/28.12.2017 privind aprobarea formei actualizate a inventarului bunurilor ce 

aparțin domeniului public și privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea. 

        - Dispoziţia Primarului comunei Izvoarele nr.258 din 17.11.2017, privind actualizarea 

Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public  al comunei Izvoarele, 

judetul Tulcea ; 

       - Dispozitia Primarului comunei Izvoarele nr.250 din 09.11.2017, privind constituirea 

comisiei pentru intocmirea inventarului domeniului privat al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea; 

      - HCL nr.18/30.04.2015, privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Izvoarele, 

judetul Tulcea; 

     - HCL nr.19/07.05.2014, privind însușirea inventarierii bunurilor ce aparțin domeniului public 

al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea; 

       - HCL nr.41/18.09.2001, privind însușirea inventarierii bunurilor ce aparțin domeniului 

privat al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea; 

     - Raportul de evaluare întocmit de Naiman Viorica  – Membru titular ANEVAR, a bunurilor 

aflate în domeniul public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea; 

      Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;   

      Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  

administraţia  publică, cu modificările și completările ulterioare;  

     Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes 

public; 

     Având în vedere prevederile art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

      În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e :  

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei  Izvoarele, Judetul 

Tulcea,  însuşit prin HCL nr.83/28.12.2017 privind aprobarea formei actualizate a inventarului 

bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea, se 

completează cu 3 poziții noi, prin trecerea  în domeniul public a trei imobile, respectiv pozițiile 

nr. 333,334 si 335 având elementele de identificare cuprinse în anexa nr. 1. care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2. Se însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei  

Izvoarele, judeţul Tulcea, cu modificările şi completările prevăzute la art. 1   conform anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL  nr.83/28.12.2017 

privind aprobarea formei actualizate a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și 

privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea, cu modificarile si completarile  conform anexei nr. 3 

la prezenta hotarare. 

 Art. 4. Bunurile imobile care sunt propuse pentru completarea listei de bunuri care 

alcătuiesc domeniul public si privat  al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea nu fac obiectul unor 

cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau reconstituire, depuse în temeiul 

actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv celor care reglementează 

regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de Statul Român în perioada 1945 – 22.12.1989, nu 

sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.    

Art. 5. Celelalte prevederi ale HCL nr. 83/28.12.2017 privind aprobarea formei 

actualizate a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Izvoarele, 

județul Tulcea cu modificarile si completarile ulterioare, ramân neschimbate. 

Art. 6. Primarul comunei Izvoarele, judeţul Tulcea va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art. 7. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Izvoarele va comunica în termen legal 

copii ale prezentei hotărâri primarului, compartimentului financiar – contabil, Consiliului 

Judeţean Tulcea– Biroul Patrimoniu, precum şi  Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea pentru 

controlul legalităţii. 

Prezenta hotarare a fost adoptata azi  30.03.2018 cu  10 voturi pentru,   -__ voturi   

impotriva, -__voturi abtineri, din totalul de 11 consilieri care  formeaza Consiliul Local 

Izvoarele, judetul Tulcea.                        

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   SECRETAR, 

                       CONSILIER                                                                    Niculache Maria 

                 Stoian Ionela-Valentina 
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    CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI  IZVOARELE                                    Anexa nr.1a H.C.L. nr.24/30 martie 

2018 

    JUDEȚUL TULCEA  
 

 

INVENTARUL BUNURLOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC  

AL COMUNEI IZVOARELE, 

JUDEȚUL TULCEA, LA DATA DE 30 MARTIE 2018 

 

  

   PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   SECRETAR, 

              Stoian Ionela-Valentina                                                                       Niculache Maria                                           

                           

 

    CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI IZVOARELE                          Anexa nr.2 la H.C.L. nr.24 din 30 martie 2018                                                                                                     

   JUDETUL TULCEA                                                     

 

INVENTARUL 

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI  PUBLIC AL COM. IZVOARELE, 

JUDEȚUL TULCEA, LA DATA DE 30 martie 2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul  

de 

clasifi

care 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau al  dării în 

folosinţă 

Valoarea  

inventar 

 (Lei) 

Situaţie juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau  alte acte doveditoare 

1 1.3.7 
Strada  Mega 

Alexandros(D.N. 22 F) 
Pod intrare Est-ieșire Vest  S -  2015  HCL nr.18/30.04.2015 

2 1.3.7 Strada Eternității (DS.342) 
Intravilan Izvoarele de la D.N.22F – 

Cimitir  S- 3.366 mp. 
2015  

          HCL 

nr.18/30.04.2015 

Nr. 

Crt 

Codul      

de  

clasificare 

Denumirea   

bunului 

Elemente de 

identificare 

      Anul 

dobândirii sau 

al  dării în     

folosinţă 

Valoarea  

inventar                       

(Lei) 

Situaţie juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau  alte acte doveditoare 

1 1.3.7. DE - Drum acces 

curte fost CAP 

Izvoarele 

T46,PARCELA 

1421/45- 0,6944 HA 

    

    1990 

 

86210 

 

Legea nr.213/1998 

2 1.3.7. DE- Drum acces 

magazin 

Izvoarele 

T 30, PARCELA 915/3-

0,0187HA 

     

    1990 

 

2340 

 

Legea nr.213/1998 

3 1.3.7. Teren langă 

magazin SAT        

Alba 

T 33,CC 476/1 -   0,0617 

HA 

      

     1990 

 

5710 

 

Legea nr.213/1998 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2018                                          

 

19 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul  

de 

clasifi

care 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau al  dării în 

folosinţă 

Valoarea  

inventar 

 (Lei) 

Situaţie juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau  alte acte doveditoare 

3 1.3.7 Strada Livezii (DS.358) 
Intravilan Izvoarele de la strada 

Eternității-Pârâu  S-600 mp. 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

4 1.3.7 
Strada Cișmelei (DS 

291;DS 13) 

Intravilan Izvoarele de la DN 22 F-

extravilan Nord S -2043 mp. 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

5 1.3.7 Strada Mică (DS 342/1) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Cișmelei –str. Eternității S- 180 

mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

6 1.3.7 Strada Tivon (DS 291/1) 
Intravilan Izvoarele de la str. 

Cișmelei- lstr.Grădinii S -634 mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

7 1.3.7 Strada Liniștei ( DS 134) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Cișmelei –str.Eternității S-200  

mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

8 1.3.7 Strada Socului (DS 134) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Cișmelei-Extravilan 

 S -5078 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

9 1.3.7 
Strada Toamnei             

(DS 37) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Cișmelei – extravilan S -2005 mp 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

10 1.3.7 (DS 29) 
Intravilan Izvoarele de la extravilan-

str.Toamnei S-160 mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

11 1.3.7 (DS 66) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Toamnei –str Socului S- 1047 

mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

12 1.3.7 Strada Crivățului (DS 112)  
Intravilan Izvoarele de la str. 

Socului-str.Toamnei S-841 mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

13 
1.3.7 

Strada Pădurarului( DS 

173) 

Intravilan Izvoarele de la str.Socului 

– Castel S -2329 mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

14 
1.3.7 Strada Cimbrișor (DS 131) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Socului-Extravilan S- 380mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

15 
1.3.7 Strada Ciocârliei (DS 225) 

Intravilan Izvoarele de la str.Trei 

Izvoare-str.Socului S- 1563 mp. 

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

16 

1.3.7 
Strada Amurgului (DS 

;595/1; DS 596) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Ciocârliei – str.Trei Izvoare S-

4886mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

17 

1.3.7 
Strada Trei Izvoare( DS 

510) 

Intravilan Izvoarele de la str. 

Cișmelei –DN 22 F 

 S -9692 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

18 

1.3.7 Strada Fântânii (DS 256) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Grădinii-str.Trei Izvoare 

 S-328 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

19 

1.3.7 Strada Grădinii (DS 456) 

Intravilan Izvoarele de la srtr.Trei 

Izvoare-str.Școlii  

S-3206 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

20 

1.3.7 (DS 549) 

Intravilan Izvoarele de la 

str.Amurgului –str.Trei Izvoarele S- 

172 mp  

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

21 

1.3.7 Ravenă (Nr 234) 

Intravilan Izvoarele de la 

strr.Socului –str.Ciocârliei 

 S-689 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

22 

1.3.7 Strada Școlii (DS 902) 

Intravilan  Izvoarele de la Piața 

Civică –str.Trei Izvoare 

 S -4287 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

23 

1.3.7 Strada Biruinței (DS 901) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Grădinii-str.Trei Izvoare 

 S -1120 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

24 

1.3.7 
Strada Trandafirilor (DS 

1025) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F –

str.Școlii 

 S-480 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 
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Nr. 

crt. 

Codul  

de 

clasifi

care 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau al  dării în 

folosinţă 

Valoarea  

inventar 

 (Lei) 

Situaţie juridică actuală 

Denumire act proprietate 

sau  alte acte doveditoare 

25 

1.3.7 Strada Frumoasă (DS 954) 

Intravilan  Izvoarele de la DN22 F – 

str Școlii 

 S -1535 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

26 
1.3.7 Strada Zorilor (DS 728 ) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Trei 

Izvoare-Str.Drumarilor S-3877 mp  

2015 
 HCL nr.18/30.04.2015 

27 

1.3.7 Strada Eleonas (DS 624) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Zorilor 

– str.Ciacâru 

 S -505 mp  

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

28 

1.3.7 
Strada Aleea Nucilor   (DS 

640) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Zorilor 

– Chimingică 

 S-60 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

29 

1.3.7 
Strada Drumarilor  ( DS 

727) 

Intravilan  Izvoarele de la  DN 22 F 

– Secția Drumuri 

 S-2200 mp 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

30 

1.3.7 Strada Câmpului (Ds 666) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Drumarilor – Str.Rezervorului S 

– 1000 mp  

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

31 

1.3.7 
Strada Rezervorului (DS 

666) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Zorilor 

–str.Câmpului  

 S-682 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

32 

1.3.7 Strada Macului (DS 826) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F – 

Str.Zorilor  

S-878 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

33 

1.3.7 Strada Narciselor (DS 803) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F – 

Str.Zorilor  

S-1027 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

34 

1.3.7 Strada Lalelelor  (DS 775) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F – 

str. Zorilor 

S – 1228 mp. 

2015 

 HCL nr.18/30.04.2015 

35 

1.3.7 
Strada Tineretului (DS 

1420) 

Intravilan  Izvoarele de la  DN 22 F 

– str.Orhideei  

S-3200 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

36 

1.3.7 Strada Elefteriei (DS 1392) 

Intravilan  Izvoarele de la  DN 22 F 

– str.Orhideei 

 S – 3200 mp 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

37 

1.3.7 
Strada Viorelelor (DS 

1357;DS 1457) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F – 

str.Orhideei 

 S- 3201 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

38 

1.3.7 
Strada Viitorului (DS 

1520;DS 1327) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F – 

str.Orhideei 

S-3237 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

39 

1.3.7 
Strada Grădinarului  (DS 

1422) 

Intravilan  Izvoarele de la strada 

Tineretului – str.Elefteriei S-1025 

mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

40 
1.3.7 Strada Elenă(DS 1422) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Elefteriei- str.Viorelelor 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

41 

1.3.7 
Strada Plugarilor (DS 

1422) 

Intravilan  Izvoarele de la 

Str.Viitorului –str.Viorelelor 

S-1025 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

42 

1.3.7 
Strada Bobocului (DS 

1422) 

Intravilan  Izvoarele de la str. 

Viitorului – str.Primăverii  

S-1025 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

43 

1.3.7 
Strada Orhideei (DS 

2281/1) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Primăverii –str.Tineretului  

S -7000mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 
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44 

1.3.7 
Strada Speranței ( DS 

1629) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F –

str.Primăverii 

S-2676 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

45 

1.3.7 
Strada Ghiocelului (DS 

1259/1) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Primăverii –str.Speranței 

1200 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

46 

1.3.7 Strada Taița (DS 2334) 

Intravilan  Izvoarele de la Stadion –

Str.Iuliei 

S-1774 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

47 

1.3.7 
Strada Crizantemei (DS 

2281/1) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Florilor 

– strada Iuliei  

S -6000 mp 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

48 

1.3.7 
Strada Trifoiului (DS 

1259/1) 

Intravilan  Izvoarele de la  

Str.Speranței – str.Sfânta Treilme S -

1437 mp 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

49 

1.3.7 
Strada Orizontului  (DS 

1714) 

Intravilan  Izvoarele de la str. 

Trifoiului –str.Crizantemei 

S-2059 mp 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

50 

1.3.7 

Strada Morii (DS 1766;DS 

1094;DS 2034;DS 2193; 

DS 2199) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F- 

Dinga Petre  

S -8652 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

51 

1.3.7 Sfânta Treime (DS 1055/1) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii –

Str.Trifoiului  

S-4357 mp.  

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

52 

1.3.7 
Strada Aleea Dafin (DS 

1055/1) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Sfânta 

Treime-Lupoaică 

S-200 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

53 

1.3.7 
Strada Iuliei (DS 1765;DS 

2240;DS 2341) 

Intravilan  Izvoarele de la Str.Morii-

Extravilan  

S-6431 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

54 

1.3.7 Strada Berzei (DS 1765/1) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Iuliei-

Pârâu 

S-400mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

55 

1.3.7 Strada Crăiței (DS 1765) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii-

str.Crăiței 

S -500 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

56 

1.3.7 
Strada Răsăritului (DS 

1094) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F 

POD –str.Morii 

S-5043 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

57 

1.3.7 Strada Sfântu Dumitru  

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Rasăritului –Pintilie Ion  

S-200 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

58 

1.3.7 Strada Antenei (DS 1098) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Răsăritului –str.Alunișului 

S- 240 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

59 

1.3.7 
Strada Alunișului (DS 

1099) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Răsăritului-str.Crinului 

S-1560 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

60 

1.3.7 
Strada Crinului (DS 

1099/1) 

Intravilan  Izvoarele de la str. Morii 

–str.Lutâriei  

S-1879mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

61 

1.3.7 
Strada Rozmarin (DS 

2189;DS 2016;DS 1875) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Crinului – str.Bujorului 

 S- 2857 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

62 

1.3.7 
Strada Bujorului (DS 

2194) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii-

Extravilan 

S-1279 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 
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63 

1.3.7 Strada Odiseea (DS2055) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii-

str.Efstratios 

S-3278 mp 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

64 

1.3.7 Strada Stratios (DS 2174) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii-

str.Iuliei 

S-5636 mp.  

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

65 

1.3.7 
Strada Zambiliei (DS 

1819) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Iuliei –

str.Odiseei 

S-1279 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

66 

1.3.7 
Strada Sfânta Maria (DS 

2004) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Odiseea-Str.Morii 

S-940 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

67 

1.3.7 Strada Albinei (DS 2138) 

Intravilan  Izvoarele de la  

str.Odiseei – str.Morii  

S -1519 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

68 

1.3.7 Strada Ingustă (DS 2137) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Odiseei- str.Efstratios  

S-480 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

69 

1.3.7 
Strada Măslinului (DS 

2004) 

Intravilan  Izvoarele de la  str.Morii- 

str. Rozmarin 

S- 778 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

70 

1.3.7 
Strada  Castanului (DS 

2004) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Rozmarin-str.Lutăriei 

S-1400mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

71 

1.3.7 
Strada Lutăriei (DS 

2004/1) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Livezii-Str.Crinului 

S-1479 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

72 

1.3.7 
Strada Aleea Salcâmului 

(DS 2174) 

Intravilan  Izvoarele de la 

str.Rozmarin – Poalelungi Dumitru 

S-400 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

73 

1.3.7 Strada Ravenei(DS 2174) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Morii-

str.Rozmarin 

S-150 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

74 

1.3.7 Strada Consul (DS 2334) 

Intravilan  Izvoarele de la str.Iuliei 

Goșa-Extravilan  

S-2926 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

75 

1.3.7 
Strada Rândunicii (DS 

1861) 

Intravilan  Izvoarele de la Str.Morii-

str.Rozmarin  

S-520 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

76 

1.3.7 Strada Aleea Salcâmului  

Intravilan  Izvoarele de la SMA 

Mega Alexandros-Extravilan S-700 

mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

77 

1.3.7 Strada Aleea Iris  

Intravilan  Izvoarele de la str.Aleea 

Salcâmului –SC AGRIPADANA S-

700 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

78 

1.3.7 
Strada Primăverii (DS 

2281 ;DS 1298) 

Intravilan  Izvoarele de la DN 22 F –

Extravilan 

S-4800 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

79 

1.3.7 Strada principală (DS 478) 

Intravilan  Alba de la DJ 229-

magazin  

S-1800 mp. 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

80 

1.3.7 Strada Crivățului (DS  

Intravilan  Alba de la str.Principală-

Solomon Vasile 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

81 

1.3.7 Strada Frunzelor (DS 240) 

Intravilan  Alba de la Bîrlădeanu 

Viorel-Oana Roman 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 
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82 

1.3.7 Strada Școlii(DS 353) 

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

Vila Poalelungi 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

83 

13.7 Strada Sudului (DS 451) 

Intravilan  Alba de la Str. Școlii-

Extravilan Sud 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

84 

1.3.7 Strada Scurtă (DS 477) 

Intravilan  Alba de la Bejan Ion-

str.Frunzelor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

85 

1.3.7 Strada Mică (DS  

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

str.Sudului 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

86 

13.7 Strada Cotită (DS 452) 

Intravilan  Alba de la str.Sudului-

str.Școlii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

87 

1.3.7 Strada Caracuș (DS 374) 

Intravilan  Alba de la Str. Școlii-

Deal Caracuș 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

88 

1.3.7 
Strada Pădurii(DS 325;DS 

154; DS 123) 

Intravilan  Alba de la str.Școlii-

Pădurea 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

89 
1.3.7 Strada Toamnei (DS 239) 

Intravilan  Alba de la Str.Pădurii-

Extravilan S- 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

90 1.3.7 Strada Spicului (DS 193) 

Intravilan  Alba de la str.Pădurii-

extravilan  

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

91 1.3.7 Strada Berzei (DS 134) 

Intravilan  Alba de la str.Pădurii-

Extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

92 1.3.7 Strada Speranței (DS 139) 

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

str.Pădurii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

93 1.3.7 Strada Lutăriei (DS 20-93) 

Intravilan  Alba de la str.Speranței-

Extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

94 1.3.7 Strada Bujorului (DS 37) 

Intravilan  Alba de la str.Macului –

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

95 1.3.7 Strada Macului (DS 66) 

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

str.Lutăriei 

S 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

96 1.3.7 Strada Troscotului (DS 93) 

Intravilan  Alba de la str.Lutăriei-

extravilan  

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

97 1.3.7 
Strada Salcâmului (DS 

108) 

Intravilan  Alba de la 

str.Troscotului-str.Pădurii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

98 1.3.7 Strada Gloriei (DS 122) 

Intravilan  Alba de la 

str.Troscotului-str.Pădurii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

99 1.3.7 Strada Berzei (DS 134) 

Intravilan  Alba de la str.Lutăriei-

str.Pădurii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

100 1.3.7 Strada Păcii (DS 193) 

Intravilan  Alba de la str.Lutăriei-

str.Pădurii 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 
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101 1.3.7 Strada Florilor (DS 92) 

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

str.Lutăriei  

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

102 1.3.7 Strada Vestului (DS268) 

Intravilan  Alba de la str.Teilor-

str.Apusului 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

103 1.3.7 Strada Apusului (DS523) 
Intravilan  Alba de la str.Teilor-

extravilan 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

104 1.3.7 Strada  Nucilor (DS 425) 

Intravilan  Alba de la str.Frunzelor-

str.Sudului 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

105 13.7 Strada Taiței (DS 501) 
Intravilan Iulia de la DJ 229-.Taița 

S- 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

106 1.3.7 Strada Berzei (DS 505) Intravilan Iulia de la DJ 229-Taița S- 2015  HCL nr.18/30.04.2015 

107 1.3.7 
Strada Minelor (DS 531; 

DS 526;DS 520) 

Intravilan Iulia de la DJ 229-

extravilan  

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

108 13.7 Strada Consul (DS 529) 

Intravilan Iulia de la str.Barăcilor-

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

109 1.3.7 Strada Barăcilor (DS 530) 

Intravilan Iulia de la str.Minelor-

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

110 1.3.7 
Strada Amurgului (DS 

533) 

Intravilan Iulia de la str.Minelor-

Cimitir 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

111 1.3.7 Strada Mica (DS 536) 

Intravilan Iulia de la str.Amurgului- 

str. Minelor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

112 1.3.7 Strada Macului (DS 535) 

Intravilan Iulia de la str. Minelor-

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

113 1.3.7 Strada Oitelor (DS 538) 

Intravilan  Iulia de la str. 

Amurgului- str. Macului 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

114 1.3.7 Strada Colinei (DS 533) 
Intravilan Iulia de la str. Amurgului- 

str. Macului 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

115 1.3.7 Strada Pelinului (DS 539) 

Intravilan Iulia de la str. Macului- 

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

116 1.3.7 Strada Narciselor (DS 520) 
Intravilan Iulia  de la DJ-Taita 

S- 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

117 1.3.7 Strada Ciocarliei (DS 521) 

Intravilan Iulia de la DJ- str. 

Narciselor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

118 1.3.7 
Strada Razoarelor (DS 

518-523) 

Intravilan Iulia de la DJ- Taita 

S- 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

119 1.3.7 Strada Teilor (DS 519) 

Intravilan Iulia de la DJ- str. 

Razoarelor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

120 1.3.7 
         Strada Spicului (DS 

521) 

Intravilan Iulia de la str. Narciselor- 

str. Razoarelor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

121 1.3.7 
          Strada Campului 

(DS 522) 

Intravilan Iulia de la str. Razoarelor- 

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 
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122 1.3.7 Strada Liliacului (DS 519) 

Intravilan Iulia de la DJ- extravialan 

est 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

123 1.3.7 
Strada Trandafirilor (DS 

516) 

Intravilan Iulia de la DJ – extravilan 

est 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

124 1.3.7 
Strada Livezii (DS 514-

513) 

Intravilan Iulia de la DJ- str. Livezii 

S- 
2015  HCL nr.18/30.04.2015 

125 1.3.7 Strada Scolii (DS 515) 

Intravilan Iulia de la str. Livezii- str. 

Trandafirilor 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

126 1.3.7 
Strada Ciresului (DS 515-

512) 

Intravilan Iulia de la str. Livezii- 

extravilan 

S- 

2015  HCL nr.18/30.04.2015 

127 1.3.7 Strada Socului (DS 507) 
Intravilan Iulia de la DJ- extravilan 

S- 
20185  HCL nr.18/30.04.2015 

128 1.3.7 
Strada Nordului (DS 511-

510) 
 2015  HCL nr.18/30.04.2015 

129 1.3.7 

Anexe primărie 

(arhivă,camera 

oficială,magazii) Suprafața 

construită 120 mp. 

Sat Izvoarele 2015 42.119,00 HCL nr.18/30.04.2015 

130 1.3.7 

Cămin Cultural  Suprafața 

construită 530 mp.zidărie 

chirpici,invelitoare din 

tablă albă 

Sat Izvoarele 2015 348.193,00 HCL nr.18/30.04.2015 

131 1.3.7 

Canalizare menajeră în 

sistem centralizat și stație 

tratare ape uzate sat 

Izvoarele 

Sat Izvoarele 2015 
3.716.762,0

0 
HCL nr.18/30.04.2015 

132 1.3.7 Cimitir Alba Sat Alba, suprafața  5.714 mp 2015 17.966,00 HCL nr.18/30.04.2015 

133 1.3.7 Cimitir Iulia Sat Iulia ,suprafața 4.3018 mp 2015 13.577,00 HCL nr.18/30.04.2015 

134 1.3.7 Cimitir Izvoarele Sat Izvoarele suprafața 16.500 mp 2015 51.880,00 HCL nr.18/30.04.2015 

135 1.3.7 Cișmea publică 

Sat Izvoarele,suprafața teren 100 

mp,situat extravilan Nord drum 

Trestenic 

2015 94,00 HCL nr.18/30.04.2015 

136 1.3.7 Clădire (Casa Albă) T 34 P 455/1 ,suprafața 0,0613 ha  2015 1.927,00 HCL nr.18/30.04.2015 

137 1.3.7 Clădire anexă primărie  Sat Izvoarele  2015 17.553,01 HCL nr.18/30.04.2015 

138 1.3.7 Clădire Casa agronomului  Sat Izvoarele 2015 7.540,05 HCL nr.18/30.04.2015 

139 1.3.7 
Clădire Primărie și 

consiliul local Izvoarele 

Sat Izvoarele,suprafața 230 

mp,zidărie din piatră,tencuieli 

terasit,acoperiș din tablă 

2015 216.680,00 HCL nr.18/30.04.2015 

140 1.3.7 DE  Bujorului 
Extravilan Izvoarele ,suprafața 

5.525,76 mp. 1.224 ml,0,5525 ha 
2015 22.103,00 HCL nr.18/30.04.2015 

141 1.3.7 DE Canal 
Extravilan Izvoarele,3.395,11 

mp,756 ml ,0,3395 ha 
2015 16.976,00 HCL nr.18/30.04.2015 

142 1.3.7 DE Consul 
Extravilan Izvoarele,10.200 

mp,1216 ml,1,02 ha  
2015 40.800,00 HCL nr.18/30.04.2015 

143 1.3.7 DE hotar Izvoarele 

Extravilan Izvoarele –Nalbant 

Nord,20.830,50 mp,4.605 ml,2,083 

ha  

2015 62.492,00 HCL nr.18/30.04.2015 

144 1.3.7 DE hotar Izvoarele 
Extravilan Izvcoarele- Nalbant Sud , 

10.163 ,84 mp,2.311 ml,1,0163 ha  
2015 35.573,00 HCL nr.18/30.04.2015 

145 1.3.7 DE Hrapsache 
Extravilan Izvoarele,2.602,55 

mp,581 ml,0,2602 ha  
2015 7.808,00 HCL nr.18/30.04.2015 
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146 1.3.7 DE Izlaz 
Extravilan Izvoarele,3.267,08 

mp,794  ml,0,3267 ha  
2015 9.801,00 HCL nr.18/30.04.2015 

147 1.3.7 DE la Căsuțe 
Extravilan Izvoarele ,700,98 mp,159 

ml,0,07 ha  
2015 4.206,00 HCL nr.18/30.04.2015 

148 1.3.7 DE Lucernei  
Extravilan Izvoarele,1.120,89 

mp,250 ml,0,1120 ha 
2015 3.363,00 HCL nr.18/30.04.2015 

149 1.3.7 DE Movilei  
Extravilan Izvoarele,3.925 mp,877 

ml,0,3925 ha  
2015 11.776,00 HCL nr.18/30.04.2015 

150 1.3.7 DE Salcamului  
Extravilan Izvoarele, 2.296,84 mp, 

515 ml, 0,2297 ha 
2015 6.891,00 HCL nr.18/30.04.2015 

151 1.3.7 DE Zmeura  
Extravilan Izvoarele 3.252,51 mp, 

723 ml, 0,3253 ha 
2015 9.758,00 HCL nr.18/30.04.2015 

152 1.3.7 
Diferenta teren curti 

constructii 

Extravilan Izvoarele T 95 P 1953/1, 

1,6841 ha 
2015 75.300,00  

153 1.3.7 Dispensar medical 
Sat Izvoarele, Suprafata construita 

222mp 
2015 156.000,00  

154 1.3.7 Drum comunal  

Sat Izvoarele, beton asfaltic, 

Suprafata 5.000mp, centru scoala, 

SC CONSUL-CARNACIU 

2015 25.547,00 HCL nr.18/30.04.2015 

155 1.3.7 Drum comunal 
Extravilan Izvoarele, lungime 48 

km, latime 6 m, 28,8000ha 
2015 113.193,00 HCL nr.18/30.04.2015 

156 1.3.7 Drum comunal si vecinal 
Sat Alba, extravilan lungimea 2,55 

km, latime 6 m, 1,53 ha 
2015 15.825,00 HCL nr.18/30.04.2015 

157 1.3.7 Drum comunal  
Sat Iulia extravilan, lungimea 9,5 

km, 5,7 ha 
2015 56.0007,00 HCL nr.18/30.04.2015 

158 1.3.7 Drum comunal si vecinal  Sat Alba intravilan 55.599 mp 2015 196.670,00 HCL nr.18/30.04.2015 

159 1.3.7 Drum comunal si vecinal  
Sat Iulia intravilan  Suprafata 80.013 

mp 
2015 74.064,00 HCL nr.18/30.04.2015 

160 1.3.7 Drum comunal si vecinal 

Sat  Izvoarele, imbracaminte din 

balast, pamant stabilizat sau 

macadam din intravilan suprafata de 

147.794 mp 

2015 136.476,00 HCL nr.18/30.04.2015 

161 1.3.7 Drum exploatare  
Extravilan IzvoareleT 91 D 1924, 

Suprafata 0,1612 ha 
2014 5.400,00 HCL nr.19/07.05.2014 

162 1.3.7 Drum exploatare  
Extravilan Izvoarele   ,1.120,28 

mp,250,28 ml,DE 1206/3,0,1120 ha 
2014 4.500,00 HCL nr.19/07.05.2014 

163 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele ,1.392,33 mp, 

188,06 ml, DE 1206/4,0,1392 ha 
2014 6.800,00 HCL nr.19/07.05.2014 

164 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan izvoarele 1.469 ,05 

mp,311,63 ml,DE 1848/6,0,1469 ha  
2014 5.268,00 HCL nr.19/07.05.2014 

165 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele 1.904,10 mp, 

521,43 ml,DE 1848/7,0,1904 ha  
2014 7.616,00 HCL nr.19/07.05.2014 

166 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele 2.297,66 

mp,505,07 ml DE 1.848/4,0,2298 ha  
2014 9.000,00 HCL nr.19/07.05.2014 

167 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan ,3.252,96 mp,3.252,96 

ml,DE 1848/5,0,3253 ha 
2014 13.021,00 HCL nr.19/07.05.2014 

168 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,3.266,94 

mp,724,91 ml DE 1202/2,0,3267 ha  
2014 16.200,00 HCL nr.19/07.05.2014 

169 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,3.952,42 

mp,534,42 ml,DE 1848/2,0,3952 ha  
2014 11.500,00 HCL nr.19/07.05.2014 

170 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,308,38 

mp,68,39 ml,DE 1202/1,0,0308 ha 
2014 1.500,00 HCL nr.19/07.05.2014 

171 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,4.126,18 

mp,555,24 ml,DE 1848/1,0,4126 ha 
2014 16.600,00 HCL nr.19/07.05.2014 

172 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,4.164,35 

mp,936,01 ml,DE 1202/3,0,4164 ha  
2014 16.700,00 HCL nr.19/07.05.2014 
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173 1.3.7 Drum exploatare 

Extravilan 

Izvoarele,,4653,17mp,765,11 ml,DE 

1950/1,0,4653 ha  

2014 18.613,00 HCL nr.19/07.05.2014 

174 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele ,4.859,67 

mp,860,63 ml,DE 1877/1,0,4860 ha  
2014 19.439,00 HCL nr.19/07.05.2014 

175 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele,5.185,37 

mp,133,63 ml DE 1906/1,0,5185 ha  
2014 15.556,00 HCL nr.19/07.05.2014 

176 1.3.7 Drum exploatare 

Extravilan  Izvoarele,5.450,64 

mp,1.234,88 ml DE  1848/3,0,5451 

ha  

2014 16.200,00 HCL nr.19/07.05.2014 

177 1.3.7 Drum exploatare 
Extravilan Izvoarele5.785,40 

mp,998,50 ml DE 1202/4,0,5785 ha  
2014 23.300,00 HCL nr.19/07.05.2014 

178 1.3.7 Drum exploatare 

Extravilan Izvoarele,5.838,10 

mp,1.300,71 ml DE 1206/2 0,5838 

ha  

2014 34.900,00 HCL nr.19/07.05.2014 

179 1.3.7 Garaj PSI  Sat Izvoarele 2001 15.756,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

180 1.3.7 Gard piatră Sat Izvoarele 2001 5.578,57 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

181 1.3.7 Gard piatră Sat Izvoarele 2001 141,61 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

182 1.3.7 Gard piatră Sat Izvoarele 2001 141,61 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

183 1.3.7 Gard Scoală  Sat Izvoarele 2001 101,96 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

184 1.3.7 Grădinița Izvoarele 

Sat Izvoarele,suprafața construită 

468 mp,zidărie din 

cărămidă,acoperită cu tablă 

albă,1,37 ha  

2001 317.882,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

185 1.3.7 Grup sanitar Primăria Izvoarele 2001 463,08  
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

186 1.3.7 Grup sanitar grădiniță Sat Izvoarele 2001 83,55 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

187 1.3.7 HC 1,370063 ha HC 1.204  2001 15.233,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

188 1.3.7 Imobi (casa Cucula) Sat Izvoarele 2001 15.356,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

189 1.3.7 Imobil (CEC) Sat Izvoarele 2001 74.353,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

190 1.3.7 Imobil Post Poliție Sat Izvoarele 2001 74.353,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

191 1.3.7 Imobil Poștă Sat Izvoarele 2001 74.353,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

192 1.3.7 Magazie cereale Sat Izvoarele 2001 35.479,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

193 1.3.7 Pârâu Alba Sat Alba,lungimea 8,3 Km 2001 16.312,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

194 1.3.7 Pârâu Izvoarele Sat Izvoarele,lungimea 3,8 Km 2001 7.468,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

195 1.3.7 Platformă asfaltată Sat Izvoarele 2001 617,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

196 1.3.7 Pod Izvoarele 
Sat Izvoarele,centru localității cu 

acces la biserica  din DN  
2001 150.100,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

197 1.3.7 Podeț Alba Sat Alba centru  2001 59.500,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 
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198 1.3.7 Podeț Izvoarele Sat Izvoarele Hurtop 2001 24.244,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

199 1.3.7 Puț forat echipat Sat Izvoarele 2001 75.888,79 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

200 1.3.7 Puț forat echipat  Sat Izvoarele 2001 75.888,79 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

201 1.3.7 Remiză PSI  Sat Izvoarele,suprafața 130 mp 2001 11.126,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

202 1.3.7 Scoala generala Alba Sat Alba,suprafața constrută 394 mp. 2001 114.557,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

203 1.3.7 Scoala generala Iulia Sat Iulia,suprafața construită 460 mp 2001 153.722,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

204 1.3.7 Scoala generala  Izvoarele 
Sat Izvoarele,suprafața construită 

2.179 mp total 3 corpuri 
2001 915.865,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

205 1.3.7 Sediu Primărie noua Sat Izvoarele 2001 799.030,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

206 1.3.7 
Sistem alimentare cu 

apă(stație veche) 
Sat Izvoarele 2001 94.380,52 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

207 1.3.7 Sisteme alimentare cu apă  

sat Izvoarele rezervor inmagazinare 

apa -500 mc,3 foraje captare apă,în 

suprafață de 7.500 mp conductă 

2001 
2.424.030,0

0 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

208 1.3.7 Șopron cereale Sat Izvoarele 2001 36.952,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

209 1.3.7 Teren  livadă 
 Sat Izvoarele 16,610 ha  L 84 P 

1847,16,61 ha 
2001 578.600,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

210 1.3.7 
Teren (platformă colectare 

deșeuri nr.1) 

Sat Izvoarele,suprafața 8.000 mp 

(spre cărămidărie) 
2001 5.660,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

211 1.3.7 
Teren (platformă colectare 

deșeuri nr.2) 

Sat Izvoarele ,suprafața 8.000 

mp.(humatarghea) 
2001 5.660,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

212 1.3.7 
Teren( platformă colectare 

deșeuri)  
Sat Alba,500 mp 2001 354,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

213 1.3.7 
Teren (platformă colectare 

deșeuri) 
Sat Iulia spre N.Bălcescu 2001 3.537,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

214 1.3.7 teren 0,1612 T 91 D 1924 (0,1612 ha) 2001 2.661,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

215 1.3.7 Teren 0,2139 ha (linia 3) T 84 A 1848 2001 2.378,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

216 1.3.7 Teren  0,3047 ha T 51 A 1206 2001 3.154,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

217 1.3.7 Teren 1,00 ha (constituire) T 84 A 1848 2001 11.118,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

218 1.3.7 
Teren aferent cămin  

cultural 
Sat Izvoarele,suprafața 794 mp 2001 677,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

219 1.3.7 Teren aferent dispensar Sat Izvoarele ,suprafața 971 mp 2001 1.908,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

220 1.3.7 Teren aferent grădiniță Sat Izvoarele,suprafața 766 mp 2001 692,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

221 1.3.7 
Teren aferent primărie 

(anexă remiză PSI) 
Sat Izvoarele,suprafața 1.819 mp 2001 1.794,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

222 1.3.7 Teren aferent scolii Alba Sat Alba,,3614 mp 2001 7.102,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

223 1.3.7 
Teren aferent scolii 

generale Iulia 
Sat Iulia,suprafața 6584 mp 2001 15.643,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

224 1.3.7 
Teren aferent scolii 

generale Izvoarele 
Sat Izvoarele,suprafața 6.510 mp 2001 12.793,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 
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225 1.3.7 Teren arabil T 30 A 428 ,suprafața -0,3583 ha 2001 2.817,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

226 1.3.7 Teren arabil T 42 A 1045 ,suprafața -0,60 ha  2001 6.500,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

227 1.3.7 Teren arabil  T34 A 453,suprafața-11,3483 ha  2001 89.210,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

228 1.3.7 Teren arabil  T91 A 1919 suprafața 11,3483 2001 102.574,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

229 1.3.7 Teren arabil  T 34 A 453,suprafața -13,2245 2001 159.500,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

230 1.3.7 Teren arabil  T 91 A 1916,suprafața- 13,2245 ha  2001 124.762,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

231 1.3.7 Teren arabil  T34 A 453,suprafața -6,6309 ha  2001 52.126,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

232 1.3.7 Teren arabil T 91 A1925 ,suprafața- 6,6309 ha 2001 61.378,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

233 1.3.7 Teren arabil  T 34 A 453,suprafața -9,4332 2001 74.155,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

234 1.3.7 Teren arabil  T91  A 1920,suprafața -9,4332 ha  2001 85.264,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

235 1.3.7 Teren arabil T 34 A 453 ,suprafața – 9,9472 ha 2001 78.196,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

236 1.3.7 Teren arabil  T91 A 1928,suprafața -9,9472 ha  2001 91.855,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

237 1.3.7 
Teren arabil (vatra satului 

Alba Sud) 
T 42 A 1045,suprafața – 0,60 ha  2001 26.800,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

238 1.3.7 Teren curți construcții  T 84 L 1847 2001 584.107,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

239 1.3.7 Teren curți construcții  T 34 P 455,suprafața -0,6641 ha  2001 20.881,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

240 1.3.7 Teren curți construcții  T 89 P 1909,suprafața -0,75 ha 2001 23.528,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

241 1.3.7 Teren curți construcți T 95 P 1955,suprafața -0,80 ha  2001 25.154,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

242 1.3.7 Teren curți construcții  T 39 P 429,429/1 2001 53.900,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

243 1.3.7 Teren curți construcții T 95 P 1953 ,suprafața -2,9341 ha  2001 92.256,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

244 1.3.7 Teren curți construcții T 89 P 1907,suprafața – 0,93 ha  2001 29.242,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

245 1.3.7 Teren curți construcți Iulia 
Sat Iulia T 30 P 429,429/1,suprafața 

-0,9452 ha +0,1616 ha  
2001 34.801,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

246 1.3.7 Teren neproductiv  T 91 N 1919,suprafața- 0,6019 ha  2001 4.732,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

247 1.3.7 Teren neproductiv  T 84 N 1846,suprafața -30,00 ha  2001 235.838,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

248 1.3.7 Teren sport intravilan  
Sat Iulia T 15 CS 206,suprafața -

1.570 mp 
2001 3.394,00 

Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

249 1.3.7 Teren sport Izvoarele 

Sat Izvoarele situat la limita vetrei 

satului Izvoarele Sud,suprafța 

16.700 mp 

2001 32.818,00 
Legea nr  213/1998 

HCL nr 32/10.07.2001 

250 1.3.7 Pașune 
 Nr. sector cadasral 1,T 88 P 1889  

,suprafața – 10,36 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

251 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 88 P 1891 – 

3,05 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 
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252 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1 ,T 88 P 1895 – 

31,54 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

253 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1, T 89 P 1901/1 

– 0,44 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

254 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1, T 89 P 1902 -

2,49 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

255 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1, T 89 P 1903 -

2,89 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

256 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 89 P 1906 -

0,08 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

257 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 90 P 1913/1 

– 3,15 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

258 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 91 P 1917 – 

0,54 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

259 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 91 P 1926- 

0,33 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

260 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 91 P 1929 – 

2,52 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

261 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 91 P 1936 – 

0,30 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

262 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 91 P 1938 – 

241,72 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

263 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 92 P 1941 – 

7,45 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

264 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 92 P 1942 – 

2,20 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

265 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 93 P 1947-

12,11 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

266 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 1,T 95 P 1951 – 

0,26 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

267 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 88 P 1885/1 

– 5,94 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

268 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2 ,T 84 P 1846 – 

29,99 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

269 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 84 P 1849 – 

4,30 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

270 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 84 P 1850-

20,87 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

271 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 84 P 1852 – 

26,48 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

272 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 84 P 1855 – 

1,27 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

273 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 84 P 1856 – 

2,10 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

274 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T85 P 1867 – 

3,85 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

275 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 85 P 1869 -4 

,97 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

276 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 86 P 1872 -

4,47 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

277 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 86 P 1873 – 

1,16 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

278 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 86 P 1875 – 

9,75 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

279 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 2,T 86 P 1878 – 

3,90 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 
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clasifi

care 
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Denumire act proprietate 

sau  alte acte doveditoare 

280 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 39 P 1034 – 

32,11 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

281 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 40 P 1036 – 

8,19 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

282 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 59 P 1453 -

89,99 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

283 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 59 P 1454 – 

9,68 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

284 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 59 P 1455 – 

0,19 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

285 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 60 P 1488 – 

4,34 ha   
2006  HCJ nr.619/2006 

286 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 55 P 1265 – 

2,90 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

287 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 56 P 1296 -

124,06 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

288 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 56 P 1298 – 

5,51 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

289 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 56  P 1299 -

14,0827 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

290 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 57 P 1389 -

0,87 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

291 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 4,T 40 P 1038 – 

7,66 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

292 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 5, T 29 P 901 – 

0,84 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

293 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 5, T 30 P 909-

0,64 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

294 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 5, T 30 P 911 -

0,39 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

295 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 5,T 45 P 1111 – 

2,86 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

296 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 6,T 76 P 1805 – 

2,48 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

297 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 28 P 866-

90,83 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

298 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 42 P 1047 – 

0,07 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

299 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 43 P 1050 – 

8,87 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

300 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 44 P 1086 – 

6,04 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

301 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8, T 44 P 1087 -

8,09 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

302 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 44 P 1089 – 

5,11 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

303 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 44 P 1093 – 

9,05 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

304 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 48 P 1194 -

17,97 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

305 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 50 P 1199 – 

2,11 ha T  
2006  HCJ nr.619/2006 

306 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 50 P 1200 -

7,38 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

307 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 50 P 1201 – 

1,14 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 
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308 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 51 P 1207 – 

0,52 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

309 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 51 P 1208 – 

9,86 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

310 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 52 P 1214 – 

11,95 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

311 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 52 P  1215 – 

0,98 ha 
2006  HCJ nr.619/2006 

312 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 52 P 1217 -

4,25 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

313 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 52 P 1218 – 

0,54 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

314 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 53 P 1220 – 

2,26 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

315 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 53 P 1227 – 

4,19 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

316 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 54 P 1238 -

0,19 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

317 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 8,T 51 P 1206/1 

– 4,32 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

318 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 9,T 30 P 907- 

0,078 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

319 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 10,T 27 P 825 – 

0,47 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

320 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 10, T 27 P 826 -

3,00 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

321 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 11,T 28 P 879 – 

0,67 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

322 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 11,T 28 P 881 – 

0,82 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

323 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 11,T 28 P 886 – 

0,62 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

324 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 12,T 59 P 1452 -

0,63 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

325 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 16,T 64 P 1537 – 

30,00 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

326 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 18,T 72 P 1677 – 

0,49 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

327 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 18,T 72 P 1678 – 

1,52 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

328 1.3.7 Pașune 
Nr. sector cadasral 18,T 74 P 1773 – 

1,10 ha  
2006  HCJ nr.619/2006 

329 1.3.7 Teren arabil scoala Iulia T- 92, PARFCELA 1943 10,00 HA. 2017  
Titlu de proprietate nr. 

1006251/2017 

330. 1.3.7. Teren  arabil scoala Alba  

T.84, PARCELA 1858- 3,60 HA. 

T.84, PARCELA 1858- 5,00 HA. 

T.84, parcela 1848 -1,40 ha. 

 

2017  
Titlu deproprietate nr. 

106326/2017 

331 1.3.7 
Teren arabil scoala 

Izvoarele  
T. 92 PARCELA 1943 -10,00 HA. 2017  

Titlul de proprietate nr. 

106759/2017 

 

332       1.3.7  
Teren curti constructii( fost 

camin spital) 
T 69.PARCELA 1623- 1,39 HA. 

 1990 

 
 Legea nr.213/1998 

333 1.3.7. 
DE - Drum acces curte fost 

CAP Izvoarele  

T46,PARCELA 1421/45- 0,6944 

HA. 
1990 86210 Legea nr.213/1998 
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334 1.3.7. 
DE- Drum acces magazin 

Izvoarele 
T 30, PARCELA 915/3-0,0187HA.  1990 2340 Legea nr.213/1998 

335 1.3.7 
Teren langa magazil sat 

ALBA 
T33,P0ARCELA 476/1-0,0617 HA. 1990 5710 Legea nr. 213/1998 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                 SECRETAR, 

        Stoian Ionela-Valentina                                                                     Niculache Maria  

 

 

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                                      

                IZVOARELE                                                                                                   

         JUDETUL TULCEA                                                                                                                 
  

                                Anexa nr. 3 la H.C.L. Nr.24 din 30.03.2018 
 

 

INVENTARUL BUNURILOR  APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL 

COMUNEI IZVOARELE, JUDETUL TULCEA, 

LA DATA  DE  30 MARTIE 2018 
 

 

     I.  Terenuri  apartinind  domeniului  privat  amplasate in intravilanul  localitatilor 

1. Terenuri amplasate in intravilan 
 

Nr. 

crt 

 

Suprafata 

 totala / numar 

cadastral / CF 

Numar 

parcela 

Numar 

tarla 

 

Arabil 

-mp- 

Curti 

Constructii 

- mp- 

 

Vii 

-

mp- 

Livezi 

-mp- 

Pasuni 

-mp- 

Nepro 

ductiv 

- mp- 

 

Valoare 

inventar 

lei 

 

 

Posesorul 

inainte de  

reconstitu

ire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 

Magazie 

cereale sat 

Iulia ce a 

apartinut CAP 

Izvoarele 

   565       

2 

Teren aferent 

magazie 

cereale sat 

Iulia 

   1000       

 

3 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2 37  2800     25930  

4 

Teren 

intravilan 

,sector 

zootehnic 

dezafectat sat 

Alba 

522 37  11141     
103200 
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Nr. 

crt 

 

Suprafata 

 totala / numar 

cadastral / CF 

Numar 

parcela 

Numar 

tarla 

 

Arabil 

-mp- 

Curti 

Constructii 

- mp- 

 

Vii 

-

mp- 

Livezi 

-mp- 

Pasuni 

-mp- 

Nepro 

ductiv 

- mp- 

 

Valoare 

inventar 

lei 

 

 

Posesorul 

inainte de  

reconstitu

ire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

5 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/1 37  2796     25890  

6 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/2 37  2300     21300  

7 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/3 37  1027  

 

 

 

 

 

  9500  

8 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/4 37  1075     9960  

9 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/5 37  2230     20650  

10 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/2/6 37  964     8930  

11 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/1 37  1000     9260  

12 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/1/1 37  2576  
 

 
  23860  

13 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA  

522/3 37  6000  
 

 
  55570  
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Nr. 

crt 

 

Suprafata 

 totala / numar 

cadastral / CF 

Numar 

parcela 

Numar 

tarla 

 

Arabil 

-mp- 

Curti 

Constructii 

- mp- 

 

Vii 

-

mp- 

Livezi 

-mp- 

Pasuni 

-mp- 

Nepro 

ductiv 

- mp- 

 

Valoare 

inventar 

lei 

 

 

Posesorul 

inainte de  

reconstitu

ire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

14 

 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/4 37  2295     21250  

15 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA  

522/5 37  1856     17190  

16 

Teren 

intravilan 

sector 

zootehnic 

dezafectat  sat 

ALBA 

522/6 37  1759     16290  

17 

Teren 

intravilan sat 

Alba - 

BISERICA 

Alba  

274 A 

275 C 
20  2664     16.430 

 

 

18 

Teren 

intravilan sat 

Alba(aferent 

magazin 

satesc) 

476 33  702     6500  

19 

Teren 

intravilan sat 

Alba(aferent 

magazin 

satesc) 

 

476/2 33  86     800  

20 Teren intravilan 1421/20 46  
115 

 
    1440  

21 Teren intravilan 1421/20/1 46  31     390  

22 Teren intravilan 1421/20/2 46  31     390  

23 Teren intravilan 
1421/19 

 
46  72     900  

24 Teren intrravilan 1421/19/1 46  120     1500  

25 

Teren intravilan 

lânga magazin 

Izvoarele 

915/1 

 
30  188     2350  

26 

Teren intravilan 

lângă magazin 

Izvoarele 

915 30  807 
 

 
   10090  

27 

Teren intravilan 

lângă magazin 

Izvoarele 

915/2 30  54     675  

28 Teren intravilan 1421/26 46  
2459 

 
    30740  

29 Teren intravilan 1421/26/1 46  640     8000  
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Nr. 

crt 

 

Suprafata 

 totala / numar 

cadastral / CF 

Numar 

parcela 

Numar 

tarla 

 

Arabil 

-mp- 

Curti 

Constructii 

- mp- 

 

Vii 

-

mp- 

Livezi 

-mp- 

Pasuni 

-mp- 

Nepro 

ductiv 

- mp- 

 

Valoare 

inventar 

lei 

 

 

Posesorul 

inainte de  

reconstitu

ire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

30 Teren intravilan 1421/25 46  
175 

 
    2190  

31 Teren intravilan 1421/25/1 46  586     7330  

32 Teren intravilan  1421/30 46  843     10540  

33 Teren intravilan 1421/31 46  1100     13750  

34 Teren intravilan 1421/32 46  1029     12870  

35 Teren intravilan 1421/33 46  1000     12500  

36 Teren intravilan 1421/34 46  1079     13490  

37 Teren intravilan 1421/35 46  
1329 

 
    16620  

38 Teren intravilan 1421/35/1 46  581     7260  

39 Teren intravilan 1421/36 46  389     4860  

40 Teren intravilan 1421/37 46  375     4690  

41 Teren intravilan 1421/38 46  445     5560  

42 Teren intravilan 1241/1 54  30631     382970  

43 Teren intravilan 1242/2 54  9046     
 

113100 
 

44 Teren intravilan 1242/.3 54  1008     12600  

45 Teren  extravilan 1800 76 5341 -     12370  

46 Teren intravilan 1421/29 46  1000     12500  

47 
Teren intravilan 

1421/27 46  
93 

 
    1160  

48 
Teren intravilan 

1421/28 46  
1125 

 
    14070  

49            

50 
Teren intravilan 

1421/22 46  
28 

 
    350  

51 Teren intravilan 1421/22/1 46  45     560  

52 Teren intravilan 1421/22/2 46  101     1260  

53 Teren intravilan 1421/21 46  115     1440  

54 Teren intravilan 1421/21/1 46  30     380  

55 Teren intravilan 1421/21/2 46  56     700  

56 Teren intravilan 1421/8/1 46  58     730  

57 Teren intravilan 1421/40 46  1830     22880  

58 Teren intravilan 1421/41 46  917     11460  

59 Teren intravilan 1421/42 46  798     9980  

60 Teren intravilan 1421/44 46  1059     13240  

61 Teren intravilan 1421/46 46  842     10530  

62 Teren intravilan 1421/47 46  1125     14070  

63 Teren intravilan 1421/48 46  978     12230  

64 Teren intravilan 1421/49 46  978     12230  

65 Teren intravilan 1421/50 46  978     12230  

66 Teren intravilan 1421/51 46  978     12230  

67 Teren intravilan 1421/52 46  978     12230  

68 Teren intravilan 1421/53 46  978     12230  

69 Teren intravilan 1421/54 46  1115     13940  

 

 

  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR, 

   Stoian Ionela-VALENTINA                                                                            Niculache Maria  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE 

 

            HOTĂRÂREA  NR. 27 

privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea publica a 

comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 

 

Consiliul Local al comunei Izvoarele, intrunit in sedinta publica  ordinara la data de  

30.03.2018,  legal constituita,  

Având în vedere: 

-Expunerea de motive nr.1642/29.03.2018 a primarului comunei Izvoarele cu privire la 

aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea pubica  a comunei Izvoarele; 

-Hotararea Consiliului Judeţean Tulcea nr.206/2017 privind stabilirea preturilor medii ale 

principalelor produse agricole pentru anul 2018 si a preţului mediu de masa verde de pe pajişti 

pentru anul 2018; 

-Raportul de specialitate nr.1643/29.03.2018: 

-art. 9 alin. 2 din OUG nr, 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu 

modificările si completările ulterioare; 

-art. 4 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin HGR nr. 

1064/2013; 

-Ordin nr.407/2051/2013, odin comun al MDRAP si MADR, pentru aprobarea 

contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

-prevederile art. 1777-1823 din Legea nr 287/2009, Codul Civil; 

  In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. c şi alin. (5) lit. b si art. 45 alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată; 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păsunatului, precum si exploatarea 

păşunilor aflate in proprietatea publica a comunei Izvoarele, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă închirierea prin atribuire directa pentru o perioadă de 7 ani, a 

terenurilor cu categoria de folosinţă “pajişte” ( pasune) în suprafaţă de 89,52 .ha, proprietate 

publica a comunei Izvoarele, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se stabileşte preţul închiriere de  147 lei/ha/an. 

             Art. 4. Se aprobă Documentaţia de atribuire directa pentru închirierea pajiştilor din 

proprietatea publica a comunei Izvoarele, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Atribuirea directa a pajiştilor proprietate privata a comunei Izvoarele se va 

organiza in data de 04 mai 2018 , incepand cu ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Izvoarele. 

            Art. 6. Se aproba forma Contractului de închiriere, cuprins in anexa nr 4 la prezenta 

hotarare. 

Art. 7. Se numeşte Comisia atribuire directa pentru închirierea a păşunilor din 

proprietatea publica a comunei Izvoarele, în următoarea componenţă; 

          Preşedinte – Iordache Steliana, viceprimar comuna Izvoarele, 
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    Membrii : Iorgu Dumitra- consilier superior Primaria Izvoarele 

          Iorgu Vasile –inspector Primaria Izvoarele, 

          Rizu Stere, consilier Local, 

                     Gemanaru Catalin, consilier local, 

Numeşte secretar al comisiei de atribuire directa – Niculache Maria, secretar Primaria 

comunei  

Art. 8. Se împuterniceşte Primarul comunei Izvoarele, domnul Ghiorghe George, pentru 

a semna Contractul de închiriere a păşunilor. 

  Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Izvoarele, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Izvoarele, Institutiei Prefectului – judetul  Tulcea 

și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a 

comunei.                                                                     

        Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi „pentru”, , cu-- voturi „împotrivă”, cu 1 „abţineri”, 

fiind prezenţi  10  consilieri locali din cei 11 consilieri locali in functie ai Consiliul Local 

Izvoarele. 
 
            

     PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                      SECRETAR, 

                      CONSILIER                                                                    Niculache Maria 

 Stoian Ionela-Valentina 

                                      

 

 

                                                                       

  Anexa nr. 1 la HCL nr.27 din 30.03.2018  

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de organizare a păşunatului în comuna Izvoarele, 

judeţul Tulcea. 

CAP. I. PRINCIPII GENERALE 

Art.l. Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de 

animale privind regimul de păşunat precum şi reguli de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de 

pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele. 

Art.2. Regulamentul stabileşte obligaţiunile deţinătorilor de animale, persoane fizice şi 

juridice din comuna Izvoarele, privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la 

Compartimentul agricol din cadrul Primăriei, precum şi alte drepturi şi obligaţiuni legate de 

deţinerea animalelor. 

Art.3. Regulamentul completeaza prevederile Proiectului de amenajament pastoral intocmit 

conform Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente 

si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si 

completările ulterioare. 
CAP. II. ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI 

Art.4. Păşunatul se execută sub formă organizată. Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme 

organizate. Orice altă formă de pasunat a animalelor se consideră păşunat clandestin şi 

contravine prevederilor prezentului regulament 

Se va respecta locul de pasunat destinat pe specii de animale asa cum a fost si pana la prezentul 

regulament, cu stabilirea amplasamentului de pasune pe specii de animale pentru fiecare sat in 

parte. 
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Art.5. 

a) Se va intocmi schiţa de amplasament pentru suprafaţa de păşune inchiriata , vizata de 

Primărie. 

b) Vor fi admise la pasunat numai animalele înregistrate atat în RNE, potrivit prevederilor 

legale 

c) Detinatorii de animale vor face dovada ca nu au datorii faţă de bugetul local 

Art.6. încărcătură de animale pe suprafaţa de pasune va fi de minim 0,3UVM/ha conform 

normelor legale. 

     Art.7. Pe tot timpul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit prin 

regulamentul de păşunat. 

   Art.8. Sezonul de păşunat începe dupa Sf Gheorghe ( 23 aprilie) la infloritul păpădiei. 

 Incetarea pasunatului se face cu 2-3 saptamani inainte de apariţia îngheţurilor la sol sau dupa SF  

Dumitru ( 26 octombrie). 

  Art.9. Este interzis păşunatul pe toată durata anului pe culturile agricole, pe tot teritoriul 

comunei  Izvoarele. 

Art. 10. Proprietarul animalelor răspunde de eventualele pagube produse în urma păşunatului. 

Art. 11. Este interzisă deplasarea animalelor nesupravegheate la şi dinspre păşune pe drumuri 

comunale si judeţene. . 

Art. 12. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se 

sancţionează conform prevederilor OUG nr 34/2013 cu modificările si completările ulterioare 
CAP. III. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE 

Art. 13. Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul sau 

reşedinţa în comuna Izvoarele, sunt obligaţi: 

a) să înregistreze la Registrul agricol efectivele de animale; 

b) să actualizeze datele declarate la Registrul agricol în cazul în care s-a schimbat 

numărul efectivelor de animale; 

c) să efectueze păşunatul numai pe terenul inchiriat. 

d) să nu lase ne supravegheate animalele pe păşune; 

e) să achite amenda în cazul în care încalcă prevederile prezentului regulament 

cf.OUG nr.34/2013 si O.G.2/2001 republicat 

Art. 14: Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul sau 

reşedinţa în comuna Izvoarele, sunt obligaţi: 

a) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi amplasamentul 

de păşunat; 

b) răspund civil, contravenţional sau penal pentru pagubele produse de animale. 

c) răspund solitar pentru pagubele produse de animale din neglijenţa angajaţilor săi; 

d) răspund material pentru integritatea şi sănătatea animalelor detinute conf . normelor 

veterinar- sanitare; 

e) pentru buna desfăşurare a păşunatului responsabilii de turme efectuează lucrări de 

igienizare pe trupurile de păşune primite in închiriere conform Proiectului de amenajament 

pastoral al comunei Izvoarele. 

f) este interzisa arderea resturilor vegetale pe pasune, precum si taierea arboretului cu 

diametrul mai mare de 12 cm. 

CAP.IV. OBLIGAŢIILE CONSILIUL LOCAL 

Art. 15. Să predea pe baza de proces-verbal deţinătorilor de animale care vor incheia 

contractele de inchiriere schiţa terenului inchiriat cu vecinatati a amplasamentului trupului de 

pasune în cazul în care toate formalităţile şi demersurile corespund prevederilor prezentului 

Regulament. 

Art. 16. Să acorde sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în evaluarea pagubelor 

produse de animale. 

Art. 17. Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului 
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Regulament. 
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 18. Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua controale cu comisii mixte formate 

din consilierii locali, lucrătorii Postului de Politie Izvoarele şi angajaţi aI primăriei numiţi prin 

Dispoziţia primarului. 

 Art. 19. Amenzile se fac venit la bugetul local. 

Art. 20. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre al Consiliului Local Izvoarele. 

        

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier local,                                                             Secretarul comunei, 

      Stoian Ionela-Valentina                                                         Niculache Maria 

 

 

                                                                         
Anexa nr. 2 la HCL nr.27 din 30.03.2018 

 

Situatia terenurilor ocupate de pasuni din domeniul public 

 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea,  ce fac obiectul atribuirii directe in vederea 

inchirierii de catre persoane fizice si juridice  

 
     

Nr.lot Tarla Parcela Suprafata Observatii 

1.  86 1873 0,15  

2.  91 1938/1 15,09  

3.  88 1885 1,74  

4.  59 1453 2,30  

5.  50 1199 0,25  

6.  56 1296 1,90  

7.  80 1906 0,08  

8.  28 866 0,10  

9.  43 1050 0,50  

10.  91 1917 0,54  

11.  91 1936 0,30  

12.  91 1926 0,33  

13.  59 1453 21,90  

14.  29 866 17,45  

15.  29 901 0,84  

16.  88 1889 10,36  

17.  84 1855 1,27  

18.  74 1773 1,10  

19.  72 1678 1,52  

20.  91 1938/1 10,90  

 

21.  28 866 0,90  

   TOTAL SUPRAFATA   =      89,52 
 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                  SECRETAR , 

                     CONSILIER,                                                                  Niculache Maria  

 Stoian Ionela-Valentina 
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Anexa nr. 3 la HCL nr.27 /30.03.2018 

 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                                                                                      

                IZVOARELE                                                                                                   

         JUDETUL TULCEA                                                                                                                 

    

                                                                                                                            APROBAT, 

                                                                                                                           PRIMAR 

                                                                                        Ghiorghe George 

 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE DIRECTĂ 

Închiriere pajiști din proprietatea publică a Comunei Izvoarele 

    

2018 

 

 

 

Documentația de atribuire cuprinde: 

1. Informații generale privind proprietarul;  

2. Informații generale privind obiectul închirierii; 

3. Condiții generale ale închirierii; 

4. Condițiile specifice de solicitare în vederea atribuirii de închiriere; 

5. Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere; 

6. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă; 

7. Instrucțiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru atribuire directă 

pajițti; 

8. Dispoziții finale. 

1 . Informaţii generale privind proprietarul: 

Comuna Izvoarele , codul fiscal: 4508568 adresa:Comuna Izvoarele, sat Izvoarele, srada 

Scolii, nr. 1, fax: 0240548792; tel 0240548794, email: primariaizvoareletl@yahoo.com 

Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta , de la sediul Primăriei Comunei Izvoarele, 

Judetul Tulcea, Strada Scolii,nr.1. 

Data limită pentru depunerea dosare cu cereri atribuire directa este     30 aprilie  2018 

Atribuirea directa a pajiştilor proprietate privata a comunei Izvoarele se va organiza : 

          -pajisti proprietate publica sat Izvoarele -in data de 04 mai  2018, incepand cu ora 10,00 

la sediul Primăriei comunei Izvoarele. 

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii: 

2.1. Descrierea bunului care urmeaza sa fie închiriat; 

- terenuri cu categoria de folosinţă “pajişte” , proprietate publica a Comunei Izvoarele,  

conform Anexei la prezenta documentaţie de atribuire. 

2.2.  Destinaţia bunului ce face obiectul închirierii; 

         Inchirierea se face pentru menţinerea suprafeţelor, punerea in valoare, folosirea optima a 

pajiştilor si protecţia mediului, cu asigurarea încărcăturii optime de animale. 

2.3.Condiţii de exploatare a închirierii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 

mediu, urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul 

închirierii. 

Prin realizarea inchirierii pajiştilor proprietate publica  a comunei se vor obţine resurse financiare 

care se fac venit la bugetul local. 

mailto:primariaizvoareletl@yahoo.com
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Creşterea animalelor este o activitate economică importantă si trebuie facilitat accesul 

acestora la suprafeţele de pajişti disponibile, aflate în domeniul public al Comunei Izvoarele , in 

condiţiile in care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei 

pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajişti 

Utilizatorii de pajişti beneficiaza de plaţi unice pe suprafaţa care le permit executarea 

lucrărilor şi activităţilor de întreţinere a pajiştilor. 

Folosirea si exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole si de 

mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu respectarea Proiectului de 

amenajament pastoral al comunei Izvoarele. 

Suprainsamantarea pajiştilor se realizeaza numai cu seminţe de plante erbacee furajere 

perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora astfel cum este 

prevăzut in Proiectul de amanajament pastoral al comunei Izvoarele, judeţul Tulcea. 

3.Condiţii generale ale închirierii 

Condiţiile generale ale închirierii sunt prezentate după cum urmează: 

3.1 Regimul bunurilor utilizate de locatar în derularea închirierii. 

In derularea închirierii, bunul preluat de locatar îl constituie terenurile cu categoria de 

folosinţă “pajişte”, proprietate publica a Comunei Izvoarele, situate în extravilanul localităţilor 

componente precum si pe raza Comunei Izvoarele şi care la încetarea din orice cauză a 

contractului de închiriere vor fi repartizate după cum urmează: 

- bunuri de retur, constând în terenul închiriat care se va reîntoarce în posesia 

proprietarului liber de orice sarcină; 

- bunuri proprii, constând din bunuri utilizate de locatar pe durata închirierii, 

care sunt şi rămân în proprietatea acestuia la încetarea contractului de închiriere dacă nu fac 

obiectul intenţiei proprietarului de a le achiziţiona ca bunuri de preluare. 

Orice investitie sau amenajare care este necesara scopului pentru care a fost închiriat 

terenul, se va realiza numai în baza unei Autorizaţii de Construire însotita de toate avizele cerute 

de lege (Ex. Certificat de urbanism, Acord de mediu, Avize de racordare, Aviz PSI, Aviz si 

acord ape, Acord ROMTELECOM, etc). 

3.2 Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare. 

Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare pe 

parcursul derulării contractului de închiriere, cad în sarcina locatarului, motiv pentru care acesta 

va obţine pe cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii de funcţionare pe care are obligaţia să le 

respecte, 

Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea şi/sau aplicarea de către factorii 

interesati de amenzi contravenţionale. 

3.3 Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă. 

Pe durata contractului de închiriere, chiriaşul are obligativitatea exploatării în regim de 

continuitate şi permanenţă a terenului închiriat cât şi a bunurilor realizate prin grija acestuia. 

3.4. Interdicţia subînchirierii bunului închiriat/posibilitatea subconcesionării după 

caz. 

 După atribuirea directa a terenului şi încheierea contractului de închiriere, locatarul nu 

poate subînchiria terenul, iar în acest sens se va prevede o clauză în contractul de inchiriere. 

3.5. Durata închirierii. 

Inchirierea se face pe o perioadă de 7 ani, începând cu data semnării contractului de 

inchiriere, cu respectarea perioadei de păşunat, prevăzută in Proiectul de amenajament pastoral al 

Comunei Izvoareele.. 

Contractul de închiriere încheiat poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de 

respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi 

altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani 

prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare. 
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            3.6.Chiria minimă. 

3.6.1. Preţul chiriei este de 147 lei/ha/an. 

3.6.2 .Modalitatea de plata si sancţiunile in caz de intarziere la plata/neplata chiriei sunt 

prevăzute in contractul de închiriere încheiat de locator si locatar. 

3.7.Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii, cum 

sunt: 

Pentru bunul care face obiectul prezentei documentaţii de atribuire, nu se impun condiţii 

speciale, acesta nu se află în interiorul unei arii protejate iar pentru terenul respectiv nu sunt 

condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 

Pentru protecţia mediului şi protecţia muncii nu sunt necesare condiţii speciale, ci numai 

condiţii impuse de activitatea ce urmează să se desfăşoare în obiectivul de investiţii care se va 

realiza prin grija locatarului. 

4. Condiţiile specifice de solicitare, in vederea atribuirii directe : 

4.1.Privind ofertanţii persoane juridice: 

a-Sa fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul Tulcea; 

b-Sa nu fie insolvabilă, în stare de faliment sau în lichidare; 

c-Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale bugetele locale si alte obligaţii si 

contribuţii legale la bugetul local; 

d-Să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele, (crescători de animale din 

cadrul colectivitătii locale) si sa fie inscris in Registrul agricol al comunei Izvoarele. 

e-Sa aibă ca obiecte de activitate înregistrat în Registrul Comerţului la data depunerii ofertei, 

activitatea codificată CAEN: 0141 - creşterea bovinelor de lapte; 0142 - creşterea altor bovine; 

0145 - creşterea caprinelor şi ovinelor; 0162 

 -Activitati auxiliare pentru creşterea animalelor. 

f-Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 

0,3 UVM/ ha. 

g-Animalele trebuie să fie înregistrate în RNE. 

h-Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare; 

4.2. Privind ofertanţii asociaţii ale proprietarilor de animale 

a-Sa fie asociaţie înfiinţată conform OG nr. 26/2000, inscrisa în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de la Judecătoria Tulcea; 

b-Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale si alte obligaţii si contribuţii legale la 

bugetul local; 

c-Să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al Comunei Izvoarele, (crescători de animale 

din cadrul colectivitătii locale) si sa fie inscris in registrul agricol al com Izvoarele; 

d-Sa aibă ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale - bovine, ovine, caprine- de pe 

raza Comunei Izvoarele şi satele aparţinătoare în vederea ridicării nivelului calitativ al creşterii şi 

îngrijirii acestora. 

e-Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 

0,3 UVM/ ha 

f-Animalele proprietarilor asociaţi trebuie să fie înregistrate în RNE. 

g-Asociaţia trebuie sa fie legal constituita cu cel puţin un an inainte de data depunerii cererii 

pentru atribuirea directa a contractului 

h-Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare; 

4.3.Privind ofertanţii persoane fizice: 

a-Sa aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Izvoarele (crescători de animale 

din cadrul colectivitătii locale), membrii ai colectivitătii locale; 

b-Sa nu aibă restante de plata la impozite, taxe locale, la bugetul local; 

c-Să facă dovada deţinerii unui nr. suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 

0,3 UVM/ ha; 

d-Animalele trebuie să fie înregistrate în RNE; 
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e-Sa nu furnizeze date false în documentele de calificare; 

f-Sa aiba animalele inscrise in Registrul Agricol al Comunei Izvoarele. 

5.Clauze referitoare la încetarea contractului de inchiriere. 

Contractul de inchiriere încetează în următoarele situaţii: 

a- In cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata prin neasigurarea încărcăturii 

minime de animale; 

b- păşunatul altor animale decît cele înregistrate în RNE; 

c- la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

d- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina 

acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 

e- în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 

f- în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către locator prin reziliere de către locatar, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 

g- în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunţare, fară plata unei 

despăgubiri; 

h- neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei şi a penalităţilor datorate; 

i-   în cazul vânzării animalelor de către locatar; 

j) – schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost 

închiriat terenul; 

k)-în cazul în care se constată, de către reprezentanţii consiliului local faptul că, pajiştea      

închiriată nu este folosită. 

1) -moştenitorii locatarului pot denunţa contractul in termen de 60 de zile de la data la care au 

luat la cunoştiinta de moartea locatarului si existenta locatiunii, potrivit art. 1820 alin.(2) Cod 

Civil. 

m)-nepreluarea de către locatar a Pachetele de agromediu constituite pe terenul atribuit pentru 

închiriere ( conform anexa 33 APIA), sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului. 

6.Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire directa 

A. Procedura de atribuire directa 

6.1 Procedura de atribuire directa se desfăşoară dacă există cel puţin un solicitant care 

îndeplineşte condiţiile stabilite in prezenta documentaţie de atribuire. 

6.2.Dupa primirea cererilor, in perioada anuntata si înscrierea lor in ordinea primirii in registrul 

“cereri” , acestea vor fi predate comisiei de atribuire, constituita prin prezenta hotarare si se va 

desfasura procedura de atribuire, la data fixata. 

6.3.Comisia de atribuire verifica cererea sa conţină totalitatea documentelor si datelor cerute în 

prezenta documentaţie. 

6.4.In cazul in care o cerere nu respecta toate cerinţele sau nu conţine toate documentele 

solicitate prin prezenta documentaţie, este declarata neconforma si nu va fi luata in considerare 

la procedura de atribuire directa. 

6.5.Inchirierea  pajiştilor prin atribuire directa se face cu respectarea dreptului de 

preferinţa al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale, proprietari de animale 

inscrise in RNE 

6.6Asociatiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei 

Izvoarele care solicita închirierea prin atribuire directa, trebuie sa fie legal constituite cu cel puţin 

un an inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului de închiriere pajişti. 

6.7 In situatia in care exista doua sau mai multe cereri de atribuire directa pentru aceleaşi pajişti 

( Bloc fizic/trup pasune), si solicitanţii nu ajung la un consens in ceea ce priveşte atribuirea 

directa , comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului in cauza in favoarea solicitantului 

ce oferă preţul cel mai mare ( pasul de ofertare peste preţul stabilit este de minim 10 lei/ha/an). 
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6.8.Cererile de atribuire pajişti primite şi înregistrate după termenul limită de primire 

precizat în anunţul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directa şi înapoiate 

solicitanţilor. 

6.9 Comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplineşte, prin 

documentele prezentate, condiţiile prevăzute in documentaţia de atribuire. 

7. Instrucţiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru atribuire 

directa pajişti; 

7.1. Solicitanţii vor depune la Registratura Primăriei Comunei Izvoarele o cerere de 

atribuire directa a pajiştii cu specificarea expresa a trupului de pajişte (bloc fizic/denumire, 

localizare etc) solicitat , a numărului de animale detinut precum a suprafeţei de pajişte solicitata. 

7.2Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 

comunei Izvoarele care solicita inchirierea prin atribuire directa, prin reprezentantul legal, alaturi 

de cerere , depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale avand un număr de 

animale inscrise in RNE care asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, tabel care va fi 

certificat printr-un document ( adeverinţa ) din care sa reiese ca proprietarul de animale din 

speciile bovine, ovine, caprine  pentru care solicita pasune, sunt inscrise in RNE. 

7.3.In situatia in care nu este corelaţie intre tabelul prezentat si documentul (adeverinţa) 

din care sa reiese ca proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine pentru care 

solicita pasune, le are inscrise in RNE., comisia va lua in considerare documentul privind 

înscrierea animalelor in RNE. 

7.4.Crescătorii de animale din cadrul colectivitătii locale ( persoane fizice) , depun 

personal cerere de atribuire directa a pajiştii, cu specificarea expresa a trupului de pajişte (bloc 

fizic/denumire, localizare etc) solicitat, a numărului de animale pe care le deţin, precum a 

suprafeţei de pasune solicitata , cerere insotita de documente ( adeverinţa, etc) din care sa reiese 

ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicita pasune , sunt inscrise in 

RNE. 

     7.5 Documente ce insotesc cererea: 

A. Persoane fizice  

-act de identitate (în copie certificată pentru conformitate); 

-Certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, 

valabil la data depunerii cererii- original 

-document eliberat/vizat de DSVSA-TULCEA ( adeverinţa , etc) din care sa reiese ca animalele 

din speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicita pajişti (pasune), le are inscrise in RNE; 

-adeverinţa eliberata de Primaria Comunei Izvoarele  din care sa rezulte ca animalele sunt 

inscrise la Registrul Agricol al Comunei Izvoarele, la zi; 

B.Persoane juridice 

-Certificat de inregistrare (CUI -ORC), ( în copie certificată pentru conformitate); 

-Certificat de inregistrare fiscala.(ANAF) , ( în copie certificată pentru conformitate); 

-Certificat constatator emis de ORC Tulcea , valabil la data depunerii ofertei, ( în copie 

certificată pentru conformitate); 

-Certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, 

valabil la data depunerii cererii- original; 

-document eliberat/vizat de DSVSA- Izvoarele ( adeverinţa, etc) din care sa reiese ca animalele 

din speciile bovine, ovine, caprine  pentru care solicita pajişti (pasune), le are inscrise in RNE. 

-adeverinţa eliberata de Primaria Comunei Izvoarele din care sa rezulte ca animalele sunt inscrise 

la Registrul Agricol al Comunei Izvoarele , la zi. 

          C. Asociaţii înfiinţate conform OG nr. 26/2000,  

-Certificat de inregistrare fiscala, (ANAF)- (în copie certificată pentru conformitate); 

-Statutul şi actul constitutiv, (în copie certificată pentru conformitate); 

-Certificat de grefa de la Judecătoria Tulcea  privind înregistrarea asociaţiei copie certificată 

pentru conformitate); 
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-Certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, 

valabil la data depunerii cererii- original; 

-tabel cu membrii asociaţiei, cresatorii locali de animale avand un număr de animale inscrise in 

RNE ,care asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha; 

-document eliberat/vizat de DSVSA-Tulcea ( adeverinţa ) din care sa reiese ca proprietarul de 

animale din speciile bovine, ovine, caprine pentru care solicita pajişti (pasune), le are inscrise in 

RNE; 

-adeverinţa eliberata de Primaria Comunei Izvoarele din care sa rezulte ca animalele sunt inscrise 

la Registrul Agricol al Comunei Izvoarele. 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea sa apară cu ocazia 

desfăşurării procedurii de atribuire directa , comisia de atribuire directa poate lua decizii in 

limitele competentelor stabilite şi în conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care 

vor fi consemnate in procesul-verbal al şedinţei de atribuire directa si notificate in mod 

corespunzător solicitanţilor. 

8.2. Contractul de inchiriere se va incheia numai dupa implinirea termenului de 6 zile lucratoare 

de la data comunicării rezultatului atribuirii către toti solicitanţii participanţi. 

8.3.Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

Tribunalul Tulcea - Secţia comerciala si contencios-administrativTulcea , jud. Tulcea, conform 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                  SECRETAR , 

                     CONSILIER,                                                                  Niculache Maria  

 Stoian Ionela-Valentina 

  

 

Comuna IZVOARELE 

Judeţul TULCEA 

Nr.  .  ............. data ..................... 2018 

 

CONTRACT 

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul Public  al 

comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 

  
încheiat astăzi ....................................  2018 

I. Pârtile contractante 

1. Intre Comuna IZVOARELE, adresa Str. Scolii , nr.1, Judetul Tulcea , telefon/fax 

0240548794/0240548792 având codul de înregistrare fiscala 4598568, cont deschis la 

TREZORERIA TULCEA,reprezentat legal prin primarul comunei Izvoarele, Judetul Tulcea, 

domnul GHIORGHE GEORGE , în calitate de locator, si: 

 

2 ................................................................................................................ …………, cu 

exploatatia*) în 

Localitatea……. ........ …….., str ........ …………….nr….. bl....... sc ........................... ….et….. ap

 ................................... , judeţul, având CNP/CUI ...... ………, nr. din Registrul naţional al 

exploatatiilor (RNE)…… ................... /…. ................. /……. ....................................... , contul 

nr……………………… ..................... ,deschis la ...... , telefon .................................... …………, 

fax ..............................  ........................  reprezentată prin

 ................................... ……………..., cu funcţia de.. …………………………., în calitate de  

locatar, 
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la data de…………………………….la sediul locatorului STR Scolii, NR 1, JUD. Tulcea, 

telefon/fax 0240548794/0240548792, în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 

123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, precum si al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Izvoarele, de 

aprobare a închirierii nr._____/30.03.2018 si a procesului verbal al comisiei de evaluare  

nr.______/_____2018, s-a încheiat prezentul contract de închiriere. 

II. Obiectul contractului 

1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul public al 

Comunei Izvoarele pentru păşunatul unui număr de ................ animale din specia ...................  

situată în urmatoarele parcele: 

 

Tarla Parcela Suprafata 

   

       

 In suprafaţă de totala de ................. ha, identificata prin număr cadastral  ......................... si in 

schiţa 1, anexata care face parte din prezentul contract. 

2. Predarea - primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces - verbal în termen 

de 5 zile de la data semnării contractului, proces - verbal care devine anexă la contract. 

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele: 

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini locatorului la 

expirarea contractului: -pajiştile închiriate; 

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care 

acesta din urmă îsi manifesta intentia de a le prelua în schimbul plătii unei compensaţii egale cu 

valoarea contabilă actualizată, conform documentaţiei de atribuire……………………………; 

     c) bunuri proprii care la   contractului de închriere  rămân în proprietatea  locatarului : bunuri 

utilizate de chiriaș pe durata închirierii; 

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se 

vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în 

deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat. 

5. Obiectivele locatorului sunt: 

a) menţinerea suprafeţei de pajişte; 

b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale si pe tarlale, cu scopul menţinerii 

calitătii covorului vegetal; 

c) creşterea producţiei de masa verde pe hectar de pajişte. 

6.Suprafaţa inchiriata se poate modifica cu acordul pârtilor in condiţiile respectării prevederilor 

art. 10 alin.(l) din O.U.G nr. 34/2013. 

III. Durata contractului 

1. Durata închirierii este de 7 (şapte), începând cu data semnarii prezentului contract, dar fara 

sa depaseasca  7 ani, cu respectarea perioadei de păşunat, prevăzută in Proiectul de amenajament 

pastoral al Comunei Izvoarele. 

2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de respectarea 

clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele 

asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 7 ani prevăzut 

la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 86/2014. cu modificările ulterioare. 

IV. Preţul închirierii 

I. Preţul închirierii este de .................. lei/ha/an, fara a depasi 50%  din valoare mesei verzi pe 

hectar calculat in functie de pretul mediu stabilit de Consiliul Judetean, conform prevederilor art.62 

alin.2
2
 din Legea  571/2003  privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare,  chiria 

totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de lei. 

2. Pentru anii fiscali următori, chiria se va indexa in funcţie de indicele  de inflaţie aferent 
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anului fiscal respectiv. 

3.Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Izvoarele , 

deschis la Trezoreria Tulcea sau în numerar la casieria unitătii administrativ - teritoriale. 

4.Plata chiriei se face în două transe: 30% până la data de 30 august a anului in curs si 70% până 

la data de 01 decembrie a anului in curs. 

5.Pe cale de excepţie- pentru anul 2018, se va achita integral chiria datorata pana la data de 01 

decembrie 2018. 

6. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru 

fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului. 

7.Neplata chiriei pana la incheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului. 

V. Drepturile si obligaţiile pârtilor 

1. Drepturile locatarului: 

- să exploateze în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul 

contractului de închiriere. 

2. Drepturile locatorului: 

a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de 

locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului si în următoarele 

condiţii: -in prezenta locatarului; 

b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum si inventarul existent, pe baza de 

proces - verbal; 

c) să solicite utilizatorului situatia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora si devizul 

aferent, conform legislaţiei în vigoare; 

d) să îsi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte; 

e) să participe la receptionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte si să confirme 

prin semnătură executarea acestora. 

3. Obligaţiile locatarului: 

a) sa ia in primire bunul dat in locatiune, conform art. 1796 Cod Civil. 

b) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanentă a pajiştilor ce fac 

obiectul prezentului contract; 

c) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau 

parţială este interzisă, sub sancţiunea nulitătii absolute; 

d) să plătească chiria, in cuantumul si la termenul stabilit prin contract; 

e) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păsunat; 

f) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora 

dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele 

perioadei de păsunat; 

g) să păsuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat; 

h) sa practice un păsunat raţional pe grupe de animale si pe tarlale; 

i) să introducă animalele la păsunat numai în perioada de păsunat stabilită; 

j) să nu introducă animalele la păsunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii; 

k) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetatiei nefolositoare si a excesului de 

apă, de fertilizare, anual; 

1) să respecte bunele condiţii agricole si de mediu, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

m) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere 

deorice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen; 

n) să restituie concedentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii 

cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului; 

o), sa respecte si sa efectueze lucrările prevăzute in Proiectul de amenajament pastoral al 

Comunei Izvoarele , judeţul Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Izvoarele. 

p) sa respecte regulamentul cu privire la modul de organizare a păşunatului în comuna 



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2018                                          

 

49 

 

 

Izvoarele , judeţul Tulcea. 
r) sa plateasca impozitul   anual  pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform 

Codului fiscal si a H.C.L. Izvoarele, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale. 

s.) locatarul este obligat sa preia toate Pachetele de agromediu constituite pe terenul atribuit 

pentru inchiriere (conform anexei 33 APIA) sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului.  

4.Obligaţiile locatorului: 

a) sa predea locatarului, bunul dat in locatiune, in stare corespunzătoare utilizării acestuia in 

conformitate cu prevederile art. 1786 si art. 1787 Cod Civil, 
b) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
închiriere; 
c) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute 
expres de lege; 
d) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
locatarului; 
e) să constate si să comunice locatarului orice atentionare referitoare la nerespectarea clauzelor 
prezentului contract. 
VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi 

6.1 Locatarul răspunde solitar pentru protectia mediului, pe durata contractului de inchiriere. 

VII. Răspunderea contractuală 

1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de 

închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităti 

în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti 

daune. 

3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere. 

VIII. Litigii 

1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi solutionate pe 

cale amiabilă. In cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instantele de 

judecată competente. 

2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare. 

3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă 

prevederile art. 1.798 din Codul civil. 

IX. Încetarea contractului 

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situatii: 

a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata prin neasigurarea încărcăturii 

minime de animale; 

b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE; 

c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 

d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina 

acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului; 

f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului; 

g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-1 exploata, prin renunţare, fară plata unei 

despăgubiri; 

h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei si a penalităţilor datorate; 

i) în cazul vânzării animalelor de către locatar; 

j) schimbarea destinatiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost 

închiriat terenul; 

k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită 
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moştenitorii locatarului pot denunţa contractul in termen de 60 de zile de la data la care au luat 

la cunostiinta de moartea locatarului si existenta locatiunii, potrivit art. 1820 alin.(2) Cod Civil. 

X. Forţa majoră 

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de 

executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 

a fost cauzată de forţa majoră, asa cum este definită de lege. 

2. Apariţia si încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 

zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de 

acest gen de către autoritătile competente. în caz de forţă majoră, comunicată si constatată în 

condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare 

acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităti sau despăgubiri. 

3. Dacă în termen de 10 (zece) zile, de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile 

au dreptul să îsi notifice încetarea de drept a prezentului contract fară ca vreuna dintre ele să 

pretindă daune - interese. 

4. în cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploatatiei pot continua 

derularea contractului. 

XI. Notificări 

1. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea 

introductivă a prezentului contract. 

2. în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data 

mentionată de oficiul postal. 

3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 

care a fost expediată. 

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

XII. Dispoziţii finale 

1. Prezentul contract poate fi modificat si adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul 

executării sale, cu acordul părţilor. 

2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract 

se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însusite prin hotărâre 

a consiliului local. 

4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordantă cu 

prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798  din Codul civil. 

5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinţa părţilor. 

6. Prezentul contract a fost încheiat într-un   număr  de  2(doua)  exemplare,  cate unul  pentru 

fiecare parte , astăzi, ..................................................   ….data semnării lui, în  Primăria  comunei 
Izvoarele. 
 
                        LOCATOR                                                                              LOCATAR 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                         CONSILIER                                                                 Niculache Maria 

      Stoian Ionela-Valentina 
 
 
      



MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA - NR. 4/2018                                          

 

51 

 

 

 

 

România 

Județul Tulcea 

Consiliul Local Stejaru 

             

                 HOTĂRÂREA  Nr. 22 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a unor loturi  de teren 

din intravilanul loc. Stejaru , aparținând domeniului privat al comunei Stejaru , 

a raportului de evaluare, a prețului de pornire al licitației , a pasului de licitație, 

a caietelor de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți 

 

 Consiliul Local Stejaru intrunit  in sedinta publica ordinara din 30.03.2018,  legal 

constituită  

     Avind in vedere : 

  - Nota de fundamentare a Primarului Comunei Stejaru, d-l Nicolaie Gioga  privind   

aprobarea   vânzarii prin licitatie publică deschisă a unor loturi  de teren aparținând domeniului 

privat al comunei Stejaru, respectiv  : terenul in suprafata de  1024   mp amplasat in intravilanul 

loc. Stejaru  in  T 8.  P 163, terenul in suprafata de  206  mp situat  in intravilanul loc.  Stejaru  , 

com Stejatu ,jud Tulcea, T 8  P 163/1 , terenul in suprafata de 305  mp amplasat in intravilanul 

loc. Stejaru  in  T8,P163/3, terenul in suprafata de 77  mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru  in  

T8, P163/2, a  rapoartelor  de evaluare ale terenurilor, a pretului minim de pornire al licitatiei, a 

pasului de licitatie, a caietelor  de sarcini si a instructiunilor pentru ofertanti. 

            Tinând seama de Hotarirea Consiliului Local Stejaru  nr. 51 din 25.11.2015  privind  

actualizarea  Inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Stejaru , judetul 

Tulcea,  

             Vazind raportul de avizare al comisiilor  de specialitate nr. 1, 3 din cadrul Consiliului 

Local Stejaru 

             In conformitate cu prevederile art. 4 din legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 1652 si art 1657 din Legea  nr. 287 din 

17 iulie 2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare. 

             In temeiul  dispozitiilor art. 36 alin. (1) ,alin. (2) lit. “b “ si “c”, alin (5) lit “b”, alin.(9),   

art. 121 alin (1) si  alin ( 2), art. 123 alin (1) si alin (2 ), art .45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 

h o t ă r ă ş t e :  

 

ART. 1 Se  aproba vinzarea  prin licitatie publica deschisa  a unor  loturi  de teren 

apartinind domeniului privat al comunei Stejaru, respectiv terenul in suprafata de 1024  mp 

amplasat in intravilanul loc. Stejaru in  T. 8 P 163, nr cadastral  30951, precum si a terenului in 

suprafata de 206 mp,  situat in intravilanul loc  Stejaru   ,com. Stejaru ,jud Tulcea  T 8 , P  163/1 

cu nr cadastral 30952, terenul in suprafata de 305 mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru  in  

T8,P163/3 cu  nr. cadastral 30950, a  terenului  in suprafata de 77 mp amplasat in intravilanul 

loc. Stejaru  in  T8,T163/2 cu nr cadastral 30956. 

ART. 2 Se aproba rapoartele de evaluare intocmite de catre expertul  evaluator 

proprietati mobiliare si  imobiliare  Eni Daniel Angel PFA , respectiv  a terenului  in suprafata de  

1024 mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru in T. 8 P 163, nr. cadastral 30951, precum si a 

terenului in suprafata de 206 mp,  situat in intravilanul loc. Stejaru,  com. Stejaru ,jud Tulcea  T 

8, P 163/1 cu nr. cadastral 30952, a terenului  in suprafata de 305 mp amplasat in intravilanul 

loc. Stejaru in T8,P163/3 cu nr. cadastral 30950,  a  terenului  in suprafata de 77  mp amplasat in 
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intravilanul loc. Stejaru  in  T8,T163/2 cu nr. cadastral 30956, corespunzător anexelor 1-4 , care 

fac parte integranta din prezenta. 

  ART. 3  Se aproba pretul minim de  pornire al licitatiei pentru  fiecare suprafata de teren 

supusa vinzarii prin licitatie publica deschisa conform rapoartelor  de evaluare  pentru  cele patru  

loturi de teren cuprinse la art. 1 si 2 , dupa cum urmeaza : 

(1)Pentru  terenul in suprafata de  1024 mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru in  T.8 P 163, nr. 

cadastral  30951 se aproba pretul minim de pornire al licitatiei lot  de 14.320  lei. 

(2) Pentru  terenul in suprafata de  206  mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru in  T.8 P 163/1, 

nr cadastral 30952 se aproba pretul minim de pornire al licitatiei lot  de 2881 lei.   

(3) Pentru terenul in suprafata de 305 mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru  in  T8,P163/3  cu  

nr. cadastral 30950 se aproba pretul minim de pornire al licitatiei lot  de 4265 lei.  

(4) Pentru terenul in suprafata de 77 mp amplasat in intravilanul loc. Stejaru  in  T8,P163/2 cu  

nr. cadastral 30956 se aproba pretul minim de pornire al licitatiei lot  de 1077  lei.  

           ART.4 Se aproba pasul de licitatie in valoare de 110  lei /lot.   

           ART.5 Se aproba caietele  de sarcini pentru suprafatele  de teren supuse vinzarii conform 

anexelor  5-8,  care fac parte integranta din prezenta hotarire.  

  ART. 6 Se aproba instructiunile pentru ofertanti conform anexei nr. 9 care face parte 

integranta din prezenta hotarire.  

            ART.7 Se imputerniseste primarul comunei Stejaru, d-l Nicolaie Gioga pentru a desemna 

comisia de evaluare a ofertelor depuse in vederea vinzarii terenurilor prevazute la art. 1 din 

prezenta hotarire si in vederea organizarii licitatiei si perfectarii formelor legale de vinzare –

cumparare al terenurilor.   

  ART.8 Prezenta hotarire va fi comunicata primarului comunei Stejaru, Compartimentului 

contabilitate din cadrul Primarei comunei Stejaru si  Institutiei Prefectului Judetului Tulcea si va 

fi facuta publica prin afisare..  

             Adoptata astazi 30.03.2018  cu  11  voturi pentru , 0  voturi impotriva  , 0 abtineri.  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR, 

           CONSILIER                                                                                     JR. UDA Zoița 

       HALEP Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: 

Hotărârile Consiliului Județean Tulcea, cu anexe, se pot vizualiza pe site-ul wwwcjtulcea.ro în 

secțiunea„Legislativ/Arhiva Hotărârilor Consiliului Județean Tulcea” respectiv la următorul 

link: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Legislativ/Pages/ArhivaHotarari.aspx sau la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, din str. Păcii, nr.20  


