
HOTARAREA NR._246 
privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Tulcea a 

terenului (Lotul 2-Parcela D2) in suprafata de 1.451mp, situat in Tulcea, zona 
Dallco, strada Atelierelor, sector cadastral 26.139 si darea in folosinta gratuita a 

acestuia catre Asociatia Romana pentru Reciclare-RoREC Bucuresti 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara  
din data de 26 noiembrie 2009; 

Examinand proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in 
domeniul public al municipiului Tulcea a terenului (Lotul 2-Parcela D2) in suprafata 
de 1.451mp, situat in Tulcea, zona Dallco, strada Atelierelor, sector cadastral 26.139 
si darea in folosinta gratuita a acestuia catre Asociatia Romana pentru Reciclare-
RoREC Bucuresti, proiect din  intiativa Primarului; 

Luand in discutie referatul Biroul Gestiune Patrimoniu Public si Privat si raportul 
Biroul juridic, Licitatii Documente Consiliul Local nr. G. 9.175/13.11.2009 prezentate 
de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea;  
 Avand in vedere dispozitiile: 

 -art. 7, alin. (1), lit e)  si  art. 8 alin. (1)  din  Legea nr.  213/1998  privind  
proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia;   

-art. 5, alin. (1) din HG nr. 448/19 mai 2005 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), alin. (5), lit. a)  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 trecerea  din  domeniul  privat  in domeniul  public  al 
municipiului  Tulcea a terenului (Lotul 2-Parcela D2) in suprafata de 1.451mp, situat 
in Tulcea, zona Dallco, strada Atelierelor, sector cadastral 26.139, conform  planului  
de    situatie-anexa 1.   

Art.2-Se da in folosinta gratuita terenul (Lotul 2-Parcela D2) in  suprafata de 
1.451mp,  situat  in  Tulcea,  zona Dallco,  strada Atelierelor,  sector  cadastral 26.139,  
pe   durata  a  3 ani, Asociatiei  Romane   pentru  Reciclare-RoREC  Bucuresti  in  
vederea amenajarii   unui   Centru   de   Colectare   pentru   Reciclare   a  Deseurilor  
de Echipamente   Electrice si  Electronice (DEEE), conform  planului  de situatie-
anexa 1.  

Art.3-Formalitatile de publicitate imobiliara cad in sarcina Asociatiei  Romane   
pentru  Reciclare-RoREC  Bucuresti si vor fi efectuate pana la predarea terenului  de 
catre Direcţia de Întreţinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.4-Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de 
predare-primire intre Direcţia de Întreţinere si Administrare Patrimoniu Tulcea şi 
Asociatia  Romana   pentru  Reciclare-RoREC  Bucuresti. 



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

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

 
   Hotărârea a fost adoptata cu  20 voturi ale consilierilor. 
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