
Primaria orasului Sulina
JUDETUL  TULCEA

 PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea  cuantumului minim al chiriilor, redeventa in cazul concesionarii

terenurilor din domeniul public si privat si pentru spatiile din patrimoniul  Consiliului
Local  precum si in cazul inchirierii  utilajelor si echipamentelor, pentru anul 2019

Având în vedere  :
-  initiativa  primarului  orasului  Sulina,exprimata  in  expunerea  de  motive
nr.____/_______2018;
-  referatul  de  specialitate   nr.  5788/07.11.2018  intocmit  de  Serviciul  Buget  –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;
- avizul comisiilor de specialitate;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Legea  nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale  ,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
-  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare,
In temeiul prevederilor art.  36 alin. 2, lit. b, alin.  4 lit. c si ale art. 45 alin. 2 lit. c din

Legea nr. 215 / 2001 a Administratiei Publice Locale modificata si completata prin Legea nr.
286 / 2006, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;

hotaraste:

Art. 1 –Se aproba cuantumul minim al  chiriilor percepute in cazul unor contracte  de
inchiriere  a  terenului din domeniul public si  privat  al  Consiliului Local Sulina.,conform
anexei nr.1,parte integranta din prezenta .

Art. 2 –Se aproba cuantumul minim  al redeventei pentru concesionarea prin licitatie
publica a unor terenuri din domeniul public si  privat al Consiliului Local  Sulina,conform
anexei nr.2,parte integranta din prezenta .

Art. 3 –Se aproba cuantumul minim  al chiriilor percepute la inchirierea prin licitatie
publica  a  spatiilor  din  patrimoniului  Consiliului  Local  Sulina  ,conform anexei  nr.3,parte
integranta din prezenta .

.Art. 4 –Se aproba cuantumul minim  al chiriilor percepute  in cazul  inchirierii  de
bunuri  mobile  si  mijloace  fixe  din  patrimoniul  Consiliului  Local  Sulina,conform  anexei
nr.4,parte integranta din prezenta .

Art.  5  –Incepand  cu  data  de   01.01.2019  isi  inceteaza   aplicabilitatea  Hotararea
Consiliului Local Sulina nr. 131/22.12.2017 .

Art.6  - Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului  judetului  Tulcea,  in
vederea exercitarii  controlului cu privire la legalitate, compartimentelor de specialitate din
cadrul  Primariei  orasului  Sulina  si  se  aduce  la cunostinta  publica  prin afisare   la  sediul
autorităţii administraţiei publice locale si prin publicare pe internet .
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