
HOTARAREA Nr. 217 
privind  modificarea  si  completarea Regulamentului de Organizare  si 

Functionare  si aprobarea  Regulamentului Intern ale Directiei  de   Intretinere   si   
Administrare   Patrimoniu   Tulcea 

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

Examinand proiectul de hotarare privind  modificarea  si  completarea Regulamentului 
de Organizare  si Functionare  si aprobarea  Regulamentului Intern ale Directiei de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din initiativa Primarului,  
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea nr. G 8544/21.10.2009, 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea,  
 Avand in vedere: 

-prevederile HCL nr. 76/31.05.2001 pentru aprobarea organigramei, numarului de 
personal si statului de functii pentru aparatul propriu si derviciile publice, 

-prevederile HCL nr. 186/30.06.2003 privind reorganizarea Directiei de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu ca institutie cu personalitate juridica, 

-prevederile HCL nr. 48/28.02.2008 pentru modificarea anexelor 1 si 3 la HCL nr. 
24/2008 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale 
Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea,  

-prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, modificata si completata cu prevederile 
ulterioare, 

- dispozitiile art. 10, art. 36 alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b) si art. 73 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  si  completeaza Regulamentul de Organizare  si Functionare al 

Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, conform anexei 1 parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Se aproba Regulamentul Intern al Directiei  de   Intretinere   si   Administrare   
Patrimoniu   Tulcea, conform anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4- Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.5-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. 
      

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

 


