
  

HOTARAREA NR.292 
privind trecerea terenului in suprafata de 41.863,97mp, apartinand domeniului privat al 

municipiului Tulcea, avand destinatia de depozit de gunoi neconform clasa “b”, situat in zona 
urbana Vararie-Tulcea, din administrarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu 

Tulcea, in administrarea Directiei Servicii Publice Tulcea  
 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
25 octombrie 2007; 

Examinând proiectul de hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 41.863,97mp, 
apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, avand destinatia de depozit de gunoi 
neconform clasa “b”, situat in zona urbana Vararie-Tulcea, din  
administrarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, in administrarea 
Directiei Servicii Publice Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub 
Nr. G 5956/18.10.2007; 
  Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

In baza dispoziţiilor  art. 3 alin. (1) si (2), art. 10, art.36, alin. (1), alin.(2) lit. c) si alin. (5) 
lit. a) si art.123 (1) din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicata,  
   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 administrarea Directiei de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea, in administrarea Directiei Servicii Publice Tulcea a terenului in suprafata de 
41.863,97mp, avand destinatia de depozit de gunoi neconform clasa “b”, apartinand domeniului 
privat al municipiului Tulcea, situat in zona urbana Vararie-Tulcea, pe o durata de 5 ani. 

Art.2-Predarea terenului se va face prin protocol încheiat între Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea si Directia Servicii Publice Tulcea, pe baza de Protocol. 

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste 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 19 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                                         CONSILIER, 
          
       Jr.BRUDIU Maria                                                                      JIPA Cezar 
 


