
 

 

 

 

HOTARAREA NR._12_ 
privind efectuarea unui schimb de imobile intre Consiliul Local Tulcea si 

Târnăcop Gheorghe, Târnăcop Mircea, Constantin Iuliana-Mihaela 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara in data de 31 ianuarie 2008; 
 Examinand proiectul de hotarare privind efectuarea unui schimb de 
imobile intre Consiliul Local Tulcea si Târnăcop Gheorghe, Târnăcop Mircea, 
Constantin Iuliana-Mihaela, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa nr.67/G.5.866/2007 inaintata de proprietarii 
imobilului din str.Eroilor nr.26+26A, rapoartele de evaluare ale imobilelor din 
str. Eroilor nr.26+26A si str.Al. Ciucurencu nr.20, intocmite de expert evaluator 
PF Morfi Rozalia si raportul Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G 198 din 14.01.2008; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Tinand seama de prevederile Legii nr.247/2005 privind reforma in 
domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;  

In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit. c) si art.121, alin.(2) si 
alin.(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 schimbului de imobile intre Consiliul Local 
Tulcea si Târnăcop Gheorghe, Târnăcop Mircea, Constantin Iuliana-Mihaela 
astfel: - imobilul din str.Alexandru Ciucurencu nr.20, apartinand domeniului 
privat al municipiului Tulcea cu imobilul din str. Eroilor nr.26+26A, 
proprietatea numitilor Târnăcop Mircea, Târnăcop Gheorghe, Constantin 
Iuliana-Mihaela. 

 

Art.2- Se aproba scoaterea din domeniul privat al municipiului Tulcea a 
imobilului din strada Alexandru Ciucurencu nr.20 si preluarea in domeniul 
privat al municipiului Tulcea a imobilului din strada Eroilor nr.26+26A, ca 
urmare a efectuarii schimbului. 

 

Art.3- Inventarul domeniului privat al municipiului Tulcea se va modifica 
in mod corespunzator. 

 



Art. 4- Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea 
in numele Consiliului Local a documentelor privind schimbul de imobile intre 
Consiliul Local Tulcea si Târnăcop Gheorghe, Târnăcop Mircea, Constantin 
Iuliana-Mihaela. 

Art.5- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Directia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.6- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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