
HOTARAREA NR._201 
privind darea in administrare catre S.C. AQUASERV S.A.  TULCEA a trei loturi de 

teren, din domeniul public al municipiul Tulcea, pe durata derularii proiectului 
„Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea” 

 

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

Examinand documentatia intocmita  privind darea in administrare catre S.C. 
AQUASERV S.A.  TULCEA a trei loturi de teren, din domeniul public al municipiul 
Tulcea, pe durata derularii proiectului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si 
apa uzata in judetul Tulcea”, proiect din initiativa Primarului;  
 Luand in discutie referatul intocmit de Biroul Gestiune Patrimoniu Public si Privat 
si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G 8399/19.10.2009; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a) si art.123, al.(1) 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, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se da in administrare catre S.C. AQUASERV S.A.  TULCEA trei loturi de 
teren, din domeniul public al municipiul Tulcea, pe durata derularii proiectului 
„Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea”, conform 
Anexei A parte integranta din prezenta hotarare  

Art.2-Predarea – primirea terenurilor se va face in conditiile legii, pe baza de 
protocol încheiat între Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu si                  
S.C. AQUASERV S.A.  TULCEA. 

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

   Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZA,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                     
       Jr. Brudiu Maria                                        Ampleev Andrian 

 


