
HOTARAREA NR.72 
 

privind modificarea si completarea art.1 din  HCL nr. 142/30.10.2008 pentru acordul de 
principiu privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului 

Internelor si Reformei Administrative, in domeniul public al municipiului Tulcea si in 
administrarea Consiliului Local Tulcea, a imobilului – “Gospodarie agrozootehnica”, situat 

in Municipiul Tulcea, str. Orizontului FN 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
la data 26 martie 2009; 
 Examinand documentatia intocmita privind modificarea si completarea art.1 din  
HCL nr. 142/30.10.2008 pentru acordul de principiu privind trecerea din domeniul public 
al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in 
domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea, a 
imobilului –“Gospodarie agrozootehnica”, situat in Municipiul Tulcea, str. Orizontului 
FN, proiect din initiativa Primarului;   

Luand in discutie, adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Delta” al 
Judetului Tulcea nr. 1413343/19.03.2009, inregistrata sub nr. 8.358/G2.480/23.03.2009 si  
raportul, prezentat de Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea                                         
nr. 8.358/G2.480/25.03.2009; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
-art. 1 din HCL nr. 142/30.10.2008;  
-art. 9, al. (1) si art. 12, al.(1) si (2) din Legea nr.213/1998 modificata privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1) si (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, cu  modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 142/30.10.2008, 
care va avea urmatorul continut: 
 “ Art.1- Se da acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului 
si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in domeniul 
public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea, a imobilului –
“Gospodarie agrozootehnica”, situat in Municipiul Tulcea, str. Orizontului FN, pentru 
destinatia de zona rezidentiala – locuinte individuale tineri. ” 

Art.2-Celelate prevederi ale HCL nr.142/30.10.2008  raman neschimbate. 
Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 

autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 



Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.  
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            BLEJAN George 
 


