
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR.129 
privind trecerea din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului 

Judetean Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului 
municipal Tulcea a unei parti (8 incaperi) din imobilul situat in Tulcea, strada Spitalului nr.2 

(incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea),in vederea functionarii Serviciului public 
local de evidenta a persoanei al municipiului Tulcea 

 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 mai 2007; 

Examinând proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Tulcea 
si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in 
administrarea Consiliului municipal Tulcea a unei parti (8 incaperi) din imobilul situat in Tulcea, 
strada Spitalului nr.2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea), in vederea functionarii 
Serviciului public local de evidenta a persoanei al municipiului Tulcea, proiect din initiativa 
primarului; 

Avand in vedere HCL nr.85/29.03.2007 privind acordul de principiu pentru trecerea din 
domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in 
domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului municipal Tulcea a 8 
incaperi cu o suprafata utila de 152.05mp (camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele) situate in 
Tulcea, strada Spitalului nr.2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea) si HCJ 
nr.51/27.04.2007 privind trecerea din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea 
Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea 
Consiliului municipal Tulcea a unei parti (8 incaperi) din imobilul situat in municipiul Tulcea, 
strada Spitalului nr.2; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub 
nr. 16.708/G 2.454/11.05.2007; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 In baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia si a dispoziţiilor art.36, al.(2) lit. c) şi art.120 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administraţia publica locala;  
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 -Se aproba  trecerea din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea 
Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea 
Consiliului municipal Tulcea, a unei parti insumand 8 incaperi - camerele: 1,2,3,4,5,6,7,14 - in 



suprafata utila de 152,05 mp, din imobilul situat in Tulcea, strada Spitalului nr.2, in vederea 
functionarii Serviciului public local de evidenta a persoanei al municipiului Tulcea, conform 
planurilor de situatie anexate. 

Art.2 Preluarea bunurilor imobile se va face prin incheierea unui Protocol intre Consiliul 
Judetean Tulcea si Consiliul Local Tulcea - DIAP, iar inventarului domeniului public al 
municipiului Tulcea se va modifica in mod corespunzator. 

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea prin Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20  voturi ale consilierilor. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                                    CONSILIER,             
                    Jr.BRUDIU Maria                                                           ŞACU STERE 

 


