
  

 

 

 

HOTARARE nr. 271 
Privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 359 din 21.12.2007 
pentru acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor , în domeniul public al municipiului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului Local Tulcea a terenului în suprafaţă de 9,72 ha, parcela 2469/tarla 101, 

situat lângă SC Campofrio SA Tulcea. 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 
septembrie 2007; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului 
Local Tulcea nr. 359 din 21.12.2007 pentru acordul de principiu pentru trecerea din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor , în domeniul public 
al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea a terenului în suprafaţă de 9,72 
ha, parcela 2469/tarla 101, situat lângă SC Campofrio SA Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luand in discutie coraportul preuentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  , 
inregistrat sub nr. 31546/26.05.2007; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederileart. 9 alin 1 din Legea nr. 213/1198 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata  
In temeiul art. 45 si 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1.  Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din  
21.12.2006 şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 1 Se dă acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public  din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor , în domeniul public al 
municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea a terenului în suprafaţă de 9,72 
ha, parcela 2469/tarla 101, situat lângă SC Campofrio SA Tulcea, pentru realizarea unei staţii de 
epurare a apei uzate , conform planului de situaţie anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea emiterii Hotărârii de Guvern. 



  

Art.  2.  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din  21.12.2006 rămân 
neschimbate. 

Art. 3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
        Hotararea a fost adoptata cu  20  voturi ale consilierilor. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
          CONSILIER,                                                                          SECRETAR, 
   Jipa Cezar                                                                               JR. BRUDIU MARIA 
 


