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CONSILIUL LOCAL MACIN  

JUDETUL TULCEA  

 

 

PROCES – VERBAL 

incheiat astazi 30 iunie 2015  

 

 
  

Sedinta este legal constituita, fiind prezenti un numar de 17 consilieri.  

Doamna presedinte  de sedinta  preia lucrarile sedintei de la secretar  si  supune 

aprobarii ordinea de zi care cuprinde: 

1)Aprobarea procesului – verbal al sedintei anterioare; 

2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 

26/28.02.2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului – 

teren si constructii « cladire + depozit zgura » si teren 870 m.p. situat in str. Malului 

nr. 2A 

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

 3.Proiect de hotarare cu privire la modificarea prin act aditional a cap.II. 

Obiectul contractului, art. 2.1 la contractul de concesiune nr. 8854/28.07.2011 

incheiat intre Primaria orasului Macin si S.C. ALEN GABRIEL SRL Macin ; 

 Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu  

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii  din domeniul public 

al orasului in domeniul privat al acestuia a imobilului – lot teren in suprafata de 2237 

m.p. – situat in orasul Macin, str. Brailei, nr. 9. 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

  5.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si al 

bugetului activitatilor autofinantate pe luna iunie 2015  

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae 

 6.Proiect de hotarare privind aprobarea distribuirii profitului realizat in 

exercitiul financiar 2014 la S.C. Edilitar Salub – Term SRL Macin 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

7.Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 288 m.p. 

situate in orasul Macin, str. Gh. Banea nr. 16, jud. Tulcea 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa 

cu strigare a terenului in suprafata de 109  m.p. situat in orasul Macin, str. Stefan cel 

Mare   nr. 2B, jud. Tulcea apartinand domeniului privat al orasului  

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

 9.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Spitalul Orasenesc 

Macin a cladirii reabilitate si a echipamentelor achizitionate in cadrul Proiectului: 

“MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE 

SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI 

ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA”  

 Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu  
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 10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionarii, prin licitatie 

publica a terenului in suprafata de 1259 m.p. situat in intravilanul orasului Macin, str. 

Brailei nr. 24A , T37, A1117, bun apartinand domeniului privat al orasului Macin, in 

vederea infiintarii unei microferme apicole  

Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu 

11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  modificarii si completarii art. 3 si 

art. 4 din H.C.L nr. 71/28.08.2014 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata 

de 99 m.p. – lot 2 situat in orasul Macin str. Mircea Voda nr. 34A apartinand 

domeniului privat al orasului;  

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii „Asociatiei 

Sportiva Arrubium Macin” cu personalitate juridica 

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

 

 Doamna presedinte de sedinta supune la vot introducerea pe ordinea de zi a 

punctului diverse, acesta nu  se aproba de catre consilieri. 

1)Aprobarea procesului – verbal al sedintei anterioare; 

 Presedintele de sedinta intreaba consilierii daca au obiectiuni de formulat la 

continutul procesului – verbal, nefiind discutii acesta se aproba cu votul celor 

prezenti 17 „pentru.” 

2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 

26/28.02.2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului – 

teren si constructii « cladire + depozit zgura » si teren 870 m.p. situat in str. Malului 

nr. 2A 

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

 Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi 

„pentru.” 

3.Proiect de hotarare cu privire la modificarea prin act aditional a cap.II. 

Obiectul contractului, art. 2.1 la contractul de concesiune nr. 8854/28.07.2011 

incheiat intre Primaria orasului Macin si S.C. ALEN GABRIEL SRL Macin ; 

 Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Domnul viceprimar, Pricop Cristian explica detaliat proiectul de hotarare 

precizand ca exista o diferenta de cativa metri patrati, in urma unor masuratori 

solicitate de firma S.C. Alen Gabriel a rezultat o diferenta de 40 m.p.  

 Domnul consilier Perianu Alexandru precizeaza ca trebuie modificata si 

redeventa, urmeaza discutii intre consilieri despre redeventa. 

 Urmeaza discutii intre domnul consilier Felea Gabriel si domnul viceprimar. 

 In urma discutiilor dintre consilieri, presedintele de sedinta a concluzionat ca 

modificarea redeventei sa sune astfel ”modificarea redeventei se va face in raport cu 

suprafata reala.” 

 Doamna presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare  cu  modificarea 

propusa pentru art. 3 care se adopta cu  17 voturi „pentru.” 
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 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii  din domeniul public 

al orasului in domeniul privat al acestuia a imobilului – lot teren in suprafata de 2237 

m.p. – situat in orasul Macin, str. Brailei, nr. 9. 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 16 voturi 

„pentru” si o „abtinere” (domnul consilier Felea Gabriel Iuri). 

 5.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si al 

bugetului activitatilor autofinantate pe luna iunie 2015  

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae 

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Domnul consilier Dascalu Tiberius precizeaza la inceputul dezbaterilor ca  se 

abtine de la vot. 

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 16 voturi 

„pentru.” 

 6.Proiect de hotarare privind aprobarea distribuirii profitului realizat in 

exercitiul financiar 2014 la S.C. Edilitar Salub – Term SRL Macin 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi 

„pentru.” 

7.Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 288 m.p. 

situate in orasul Macin, str. Gh. Banea nr. 16, jud. Tulcea 

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi 

„pentru.” 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa 

cu strigare a terenului in suprafata de 109  m.p. situat in orasul Macin, str. Stefan cel 

Mare   nr. 2B, jud. Tulcea apartinand domeniului privat al orasului  

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Domnul consilier Gandac Dumitru, presedintele comisiei economice propune 

amendamentul „pretul de pornire al licitatiei sa fie de 3.000 de lei fara T.V.A.” 

 Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul 

propus care se adopta cu 17 voturi „pentru.” 

 9.Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Spitalul Orasenesc 

Macin a cladirii reabilitate si a echipamentelor achizitionate in cadrul Proiectului: 

“MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE 

SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI 

ORASULUI MACIN, JUDETUL TULCEA”  
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 Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 Domnul consilier Dascalu Tiberius face mentiunea la inceputul dezbaterilor ca 

se abtine de la vot.  

 Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 16 voturi 

„pentru.” 

 10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionarii, prin licitatie 

publica a terenului in suprafata de 1259 m.p. situat in intravilanul orasului Macin, str. 

Brailei nr. 24A , T37, A1117, bun apartinand domeniului privat al orasului Macin, in 

vederea infiintarii unei microferme apicole  

Initiator, viceprimar, Pricop Cristian Silviu 

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi 

„pentru.” 

11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  modificarii si completarii art. 3 si 

art. 4 din H.C.L nr. 71/28.08.2014 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata 

de 99 m.p. – lot 2 situat in orasul Macin str. Mircea Voda nr. 34A apartinand 

domeniului privat al orasului;  

Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

Domnul consilier Gandac Dumitru, presedintele comisiei economice propune 

amendamentul „pretul de pornire al licitatiei sa fie de 4.500 de lei fara T.V.A. 

valoarea maxima 5.625 lei si valoarea minima 4.500 de lei valori fara T.V.A.” 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul 

propus care se adopta cu 17 voturi „pentru.” 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii „Asociatiei 

Sportiva Arrubium Macin” cu personalitate juridica 

 Initiator, primar, ec. Topoleanu Nicolae  

Se prezinta materialele care sustin proiectul de hotarare, avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

Nefiind discutii se prezinta proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi 

„pentru.” 

Deoarece nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, se declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         SECRETAR,  

      Comsa Adina                                                              Neacsu Florin  

 


