
 
 
 
 
 

HOTARÂREA NR.50 
PRIVIND APROBAREA OFERTEI DE DONAŢIE PENTRU UN BUN MOBIL 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la                 26 martie 2009; 
  Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie pentru un 
bun mobil, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Analizând oferta de donaţie făcută de S.C. MOTORS ROMSERLV S.R.L. 
autentificată sub nr.581/20.03.2009 prin care donează în favoarea Consiliului Local 
Tulcea un autoturism marca SSANGYONG tip MUSSO E 32; 
 Luând în discuţie raportul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 8418/20.03.2009; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. c şi art.121 alin.3din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 45 pct.1 şi 6 şi art.49 pct.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 –  Se acceptă oferta de donaţie făcută de S.C. MOTORS ROMSERLV 
S.R.L. în favoarea Consiliului Local Tulcea a unui bun mobil, constând într-un 
autoturism  marca SSANGYONG tip MUSSO E 32, conform ofertei autentificate sub  nr. 
581/20.03.2009 la Biroul Notarial Gâlcă. 
 Art. 2 – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul Dr. ing. Hogea 
Constantin să reprezinte Municipiul Tulcea în faţa notarului public în vederea perfectării 
donaţiei în formă autentică, precum şi pentru îndeplinirea celorlalte formalităţi prevăzute 
de lege,  cheltuielile ocazionate de aceste formalităţi urmând a fi  suportate de la bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 
 Art. 3 – Bunul donat va deveni proprietatea privată a Municipiului Tulcea şi va fi 
înregistrat în evidenţele contabile la valoarea prevăzută în oferta de donaţie.   
 Art. 4 – Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat se va modifica 
corespunzător. 
 Art. 5 – Bunul donat va fi a fi pus la dispoziţia  Direcţiei  Poliţie Comunitară 
pentru Ordine Publică Tulcea pentru a fi folosit conform destinaţiei sale. 
 Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică şi  Direcţia Poliţie Comunitară  pentru Ordine Publică Tulcea. 



 Art. 7 – Secretarul  Municipiului Tulcea va asigura comunicarea acestei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
   
         Hotărârea a fost adoptată cu 20  voturi ale consilierilor. 
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