
 
 

HOTARAREA NR.90 
privind atribuirea în folosinta gratuita  Politiei Municipiului Tulcea, 

a 4 spatii apartinand domeniului public si privat al municipiului Tulcea, in vederea 
functionarii Birourilor de sector 

 

    
          Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 26 aprilie 2007; 

Examinând proiectul de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Politiei 
Municipiului Tulcea, a 4 spatii apartinand domeniului public si privat al municipiului Tulcea, in 
vederea functionarii Birourilor de sector. 

Luând în discuţie adresa Politiei municipiului Tulcea nr.79413/16.04.2007 inregistrata la 
DIAP sub nr.G.2.110/16.04.2007 si  raportul Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, 
înregistrat sub nr. G 2.110 din 19.04.2007; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 In baza dispoziţiilor art.36, al.(2) lit. c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administraţia publica locala si a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia;  
 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 atribuie  in folosinta gratuita Politiei Municipiului Tulcea, a 4 spatii apartinand 
domeniului public si privat al municipiului Tulcea, pe o durata de 3(trei) ani, in vederea 
functionarii Birourilor de sector, conform planurilor de situatie anexate: 
    - str. Alexandru cel Bun : Complexul comercial - suprafata spatiului= 26,88mp; 
    - str.Isaccei nr.20: Sala multifunctionala de sport- suprafata spatiului =15,20mp; 
    - str.Walter nr.1 : cladire parter - suprafata spatiului = 27,84mp; 
    -str.Podgorilor bl.9, sc.A.: demisol - suprafata spatiului = 32,24mp. 

Art.2-Predarea-primirea spatiilor se va face prin protocol încheiat între Consiliul Local al 
municipiului Tulcea şi Politia municipiului Tulcea.  

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea prin 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 20 voturi ale consilierilor. 
 

   
            CONTRASEMNEAZĂ                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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