
HOTARAREA NR._203 
privind modificarea suprafetei de teren, apartinand domeniului privat al municipiului, 
situata in Tulcea, zona Dallco, subzona “D2”, numar sector cadastral 26.139 conform 
masuratorilor cadastrale de la 3.351,28 mp la 3.379 mp si parcelarea acesteia in trei 

loturi, in vederea inregistrarii in cartea funciara 
 

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

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea suprafetei de teren, apartinand 
domeniului privat al municipiului, situata in Tulcea, zona Dallco, subzona “D2”, numar sector 
cadastral 26.139  conform masuratorilor cadastrale de la 3.351,28mp la 3.379 mp si parcelarea 
acesteia in trei loturi, in vederea inregistrarii in cartea funciara, proiect din initiativa Primarului;
 Luand in discutie referatul nr. G 8.582/22.10.2009, intocmit de Biroul Gestiune 
Patrimoniu Public si Privat si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G 
8.632/23.10.2009; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu 
modificarile ulterioare, a Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea 
funciara; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1)  si al. (2) lit. c) 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 modifica suprafata de teren, apartinand domeniului privat al municipiului, 
situata in Tulcea, zona Dallco, subzona “D2”, numar sector cadastral 26.139 conform 
masuratorilor cadastrale de la 3.351,28 mp la 3.379 mp si se parceleaza in trei loturi, in 
vederea inregistrarii in cartea funciara, conform planului de situatie anexat  

Art.2- Contractul de concesiune nr. G. 5.571 / 31.10.2007 se va modifica in mod 
corespunzator. 

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 18 voturi ale consilierilor. 
 
CONTRASEMNEAZA,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                     
       Jr. Brudiu Maria                                        Ampleev Andrian 

 


