
HOTARAREA NR._199 
privind aprobarea propunerii de transmitere a unor bunuri imobile  

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului si 
Sportului, prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în domeniul public al statului  

şi  in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 29 octombrie 2009, 

Analizand Expunerea de Motive si Raportul de Specialitate ale Biroului Juridic, 
Licitatii, Documente Consilul Local din cadrul Directiei de de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu, inregistrate cu nr. 28507/20.10.2009 si nr.G 8440/20.10.2009 
prin care se propune aprobarea propunerii de transmitere a unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, 
prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în domeniul public al statului  şi  in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea,  
 In temeiul art. 9 alin. (1) si art. 12, alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 4 si 6 din HG nr. 
563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii 
sportive şi de tineret, 

Avand  in  vedere  avizele  comisiilor de  specialitate nr.  1 şi 5 ale Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea, 

In temeiul art. 10 si art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1. Se aproba propunerea de transmitere a imobilelor-cladiri-avand datele de 

identificare prevazute in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, 
prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în domeniul public al statului şi  
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  
 Art.2. Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obliga sa mentina destinatia 
spatiilor imobilelor prevazute la art. 1, pentru desfasurarea activitatilor de turism pentru 
tineret si pentru organizarea de tabere scolare. 
 Art.3. Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obliga sa intretina si sa 
modernizeze imobilele transferate. 

Art.4. Odata cu preluarea imobilelor prevazute la art. 1 si anexele aferente 
prezentei hotarari, se preia situatia juridica a acestor imobile precum si personalul 
angajat in Centrul de agrement Bididia. 
 Art.5. Predarea-preluarea imobilelor prevazute la art. 1 se va face pe baza de 
protocol incheiat intre partile interesate, dupa aprobarea hotararii de guvern privind 
transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în domeniul public al 



statului  şi  in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, la valoarea de 
inventar a imobilelor la data transmiterii. 

Art.6. Hotararea Consiliului Local al  Municipiului Tulcea nr. 168/30.09.2009 
privind acordul de principiu pentru trecerea, fara plata, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana 
pentru Tineret Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi în administrarea 
Consiliului Local Tulcea, a Centrului de agrement Bididia, situat in Municipiul 
Tulcea, strada Elizeului, nr. 70, Judetul Tulcea, intrucat nu respecta legislatia privind 
descentralizarea activităţii sportive şi de tineret, se revoca. 

Art.7. Primarul Municipiul Tulcea va asigura ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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