
 
 

HOTARAREA NR.168 
 

privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al municipiului Tulcea 

  
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data de 31 

mai 2007; 
           Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie Referatul nr. G 2707/23.05.2007 si Raportul nr. G 2708/23.05.2007 ale 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile:  

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificata de Legea 
nr.241/2003; 
- Hotărârii de Guvern nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judetelor; 
-Hotararii de Guvern nr.1.360/2001 pentru aprobarea listei inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul 
public al municipiului Tulcea; 

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), art.119 şi art.120 din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publică locală; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 republicata privind 
administraţia publică locală, 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba constituirea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea de Guvern 
nr.1360/2001, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2-Orice dispozitie legala anterioara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.3-Comisia speciala pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Tulcea va duce la indeplinirea prevederile legale. 
Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea 
Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                                    CONSILIER,             
                    Jr.BRUDIU Maria                                                           ŞACU STERE 
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COMPONENTA COMISIEI PENTRU REACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR 

CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC  
AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 
 

1. Preşedinte: Dr. Ing. Hogea Constantin        -Primarul municipiului Tulcea; 
2. Vicepresedinte: Ing. Blejan George            -Viceprimar; 

 

Membri: 
3.  Secretar: jr. Brudiu Maria    -Secretar al municipiului Tulcea; 
4.  Grigore Elena     -Director economic; 
5.  Iusuf Adinan     -Director DIAP; 
6.  Iusuf Levent           -Director DAPL; 
7.  Popescu Narcis     -Şef serv.gospodarie comunala; 
8.  Sechila Cristian     -Referent II fond locativ; 
9.  Coretchi Mihai     -Şef birou cadastru; 
10. Pop Valer     -Şef serviciu urbanism; 
11. Moise Marioara    -Sef serv. financiar-contabil; 
12. Vizauer Lavinia    -Consilier juridic DIAP; 
13. Gavrila Stelica     -Şef comp. gestiune patrimoniu DIAP; 
14. Iacob Maria     -şef serviciu investitii; 
15.Anghel Adriana     -Şef comp. Registrul Agricol;   
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