
HOTARAREA NR. 272 
privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei “Sfanta Treime” 

a terenului in suprafata de 1.904 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, 
situat in Tulcea, strada Iuliu Maniu nr.33A 

 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 21 decembrie 2009; 

Examinând proiectul de hotarare privind transmiterea fara plata in proprietatea 
Parohiei “Sfanta Treime” a terenului in suprafata de 1.904 mp, apartinand 
domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Iuliu Maniu nr.33A, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.72/2009 inaintata de Parohia “Sfanta Treime” 
inregistrata sub nr.29.333/G.8.747/2009 si raportul Direcţiei de Intreţinere şi 
Administrare Patrimoniu nr. 29.333/G.8.747/09.12.2009; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului 
juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata 
privind administratia publica locala, modificata si completata, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art. 1- Se transmite fara plata in proprietatea Parohiei “Sfanta Treime”  terenul in 
suprafata de 1.904 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, 
strada Iuliu Maniu nr.33A. 

 

Art. 2 - Se interzice instrainarea si schimbarea destinatiei, partiala sau totala, a 
terenului in suprafata de 1.904 mp timp de 30 de ani de la data dobandirii dreptului de 
proprietate, incalcarea acestor prevederi atrage nulitatea absoluta a actului de transmitere 
a proprietatii si repunerea in situatia anterioara. 

 

Art.3 - Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se incheie 
in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari. 

 

Art.4 - Formalitatile de cadastru si publicitate imobiliara cad in sarcina 
parohiei si se fac inainte de semnarea actului de transmitere a proprietatii.  

Art.5 - Toate cheltuielile ocazionate de incheierea actului de transmitere a 
proprietatii vor fi suportate din fondurile parohiei. 

 

 
 



Art.6 - Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea, domnul dr. ing. 
Constantin Hogea cu semnarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de 
proprietate. 

 

Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste  Direcţia 
de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.8 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu  20 voturi ale consilierilor. 
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