
  

HOTARAREA NR.293 
privind efectuarea unui schimb de terenuri intre 

Municipiul Tulcea si Feraru Gheorghe, Feraru Maria si Bogdan Florica 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de  25 octombrie 2007; 

Examinand proiectul de hotarare privind efectuarea unui schimb de terenuri intre 
Municipiul Tulcea si Feraru Gheorghe, Feraru Maria si Bogdan Florica,  proiect din initiativa 
Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr. G 5959/19.10.2007, 
 Avand in vedere: 

-prevederile cuprinse in Titlul X – Circulatia juridical a terenurilor din Legea 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; 
-Codul Civil, 

 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art.121 alin.(2) si (4) din Legea nr.215/2001, 
republicata, privind administratia publica locala; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala, 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se aproba efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Tulcea si Feraru 
Gheorghe, Feraru Maria si Bogdan Florica, dupa cum urmeaza: 

-Municipiul Tulcea preda numitilor Feraru Gheorghe, Feraru Maria si Bogdan Florica 
terenul în suprafata de 770mp, din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, str. 
Viticulturii , zona I.V.V., identificat conform planului de situatie anexat, si primeste în 
schimb, suprafata totala de teren 770mp, situat in Tulcea, str. Timpuri Noi, nr.10, ce se 
va prelua in domeniul privat al localitatii, conform fisei cadastrale. 
Art.2-Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea documentelor 

privind schimbul de terenuri între Primaria municipiului Tulcea si Feraru Gheorghe, Feraru Maria 
si Bogdan Florica, in numele Consiliului Local Tulcea. 

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 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                                                     JIPA Cezar 
 


