
HOTARAREA NR._133 
privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI- 

SA   a terenului in suprafata de 3.000 mp, din domeniul privat al municipiului 
Tulcea, pe toata durata construirii obiectivului „Bazin de Inot” 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 

extraordinara  din data de 2 iulie 2009; 
Examinand proiectul de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita 

Companiei Nationale de Investitii – CNI- SA a terenului in suprafata de 3.000 mp, din 
domeniul privat al municipiului Tulcea, pe toata durata construirii obiectivului „Bazin 
de Inot”, proiect din  intiativa Primarului; 

Luand in discutie referatul nr. G/5497/02.07.2009 Biroului Gestiune Patrimoniu 
Public si Privat si  raportul nr. G 5.499/02.07.2009 prezentat de Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art. 124 din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 –Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de   
3.000 mp,  situat in Tulcea, str. Isaccei -Parc Lac Ciuperca, conform planului de situatie 
anexat, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Terenul identificat la art. 1 face parte integranta din domeniul privat al 
municipiului Tulcea si se transmite in folosinta gratuita S.C. Compania Nationala de 
Investitii S.A. pe toata durata realizarii constructiei bazinului de inot.  

Art.3-Formalitatile de publicitate imobiliara cad in sarcina proprietarului care vor 
fi efectuate pana la predarea terenului  catre S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. 

Art.4-Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de 
predare-primire intre Consiliul Local al Municipiului Tulcea  prin Direcţia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu si S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. 

Art.5-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

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

 

   Hotărârea a fost adoptata cu  14 voturi ale consilierilor. 
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