
HOTARAREA NR 51 
 

pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat 
al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor 

in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Mahmudiei nr.66, 
de la 325,96 mp la 946,01 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara 

 
  

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara din data 
de  28 august 2008; 

Examinand proiectul de hotarare pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, 
apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la 
vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. Mahmudiei nr.66, de la 
325,96 mp la 946,01 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara, proiect din iniţiativa 
Primarului;   

Luand în discuţie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat nr.G.4943/2008 si 
raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.G.4944/01.08.2008; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile art. 25 al. (2) lit. c), Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea 
inscrierii in cartea funciara;  

În baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), art.121 şi art.123 din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publică locală, modificata si completata; 

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

 

HOTARASTE: 
 

Art.1 -Se modifica suprafata de teren a imobilului cu destinatia de locuinta, 
apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, din strada Mahmudiei nr.66, de la 
325,96 mp la 946,01 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara. 

Art.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.3 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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