
 
 
 
 
 
 

        HOTARAREA NR. 93  
privind includerea in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de  

7.124,78mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, FN 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara in 
data de 25 septembrie 2008; 

Examinand documentatia intocmita privind includerea in domeniul privat al localitatii a 
suprafetei de teren de 7.124,78mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, FN, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luand în discuţie raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea nr. G 
6081/12.09.2008;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
Având în vedere  
-dispozitiile art.36, al.(1) din Legea 18/1991 privind fondul funciar, modificata si 

completata de Legea 247/2005; 
-dispozitiile art.8, al.(3), lit.“a” din  Ordonanta de Guvern nr. 71/2002 privind 

organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local; 

-dispozitiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 

-dispozitiile art.4 din  HG nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri 
detinute de societatile comerciale cu capital de stat; 

-dispozitiile art.119, art.121, al.(1) si (2) si art.122 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare;  

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

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

 

HOTARASTE: 
 

 Art.1- Se aproba includerea in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 
7.124,78mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, FN, conform planului de 
situatie anexat, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2- Inventarul bunurilor din domeniul privat al municipiului Tulcea se va modifica in 
mod corespunzator. 



Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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