
HOTARAREA Nr.85 
privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al judetului Tulcea şi 

din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  
şi în administrarea Consiliului Local Tulcea,  a 8 incaperi, cu o suprafata utila de 152,05 

mp (camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele aferente), situate in imobilul din Tulcea, str. 
Spitalului, nr. 2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea) 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 29 martie 2007; 

Examinand documentatia intocmita privind acordul de principiu pentru trecerea din 
domeniul public al judetului Tulcea şi din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în 
domeniul public al municipiului Tulcea  şi în administrarea Consiliului Local Tulcea,  a 8 
incaperi, cu o suprafata utila de 152,05 mp (camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele 
aferente), situate in imobilul din Tulcea, str. Spitalului, nr. 2 (incinta Inspectoratului de Politie 
Judetean Tulcea), proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr.G 1185/19.02.2007. 
 Avand in vedere: 
 - prevederile art. 9, al. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia; 

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit. c) si al.(9), art.119, art.120 si art.122 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata; 

În temeiul art.45, al.(3), (5) si (6) si art.49, al. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-  Se da acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al judetului Tulcea 
şi din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi 
în administrarea Consiliului Local Tulcea,  a 8 incaperi, cu o suprafata utila de 152,05 mp 
(camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele aferente), situate in imobilul din Tulcea, str. 
Spitalului, nr. 2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea).  

Art.2- Preluarea efectiva se va face dupa aprobarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea pentru trecerea din domeniul public al judetului Tulcea şi din 
administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi în 
administrarea Consiliului Local Tulcea,  a 8 incaperi, cu o suprafata utila de 152,05 mp 
(camerele 1,2,3,4,5,6,7,14-inclusiv anexele aferente), situate in imobilul din Tulcea, str. 
Spitalului, nr. 2 (incinta Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea) si dupa semnarea 
Protocolului de predare – preluare intre parti. 

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 18 voturi ale consilierilor. 
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