
 
HOTĂRÂREA NR.82 

PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA ŞI ÎN 
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA  A MIJLOACELOR FIXE  REZULTATE 
CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “ LOCUINŢE BLOC B4, 

STR. BABADAG NR. 15,  MUNICIPIUL TULCEA” 
 
 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă 
ordinară la data de 30.04.2009; 
         Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al 

Municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea  a mijloacelor fixe  
rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “LOCUINŢE BLOC B4, 
STR. BABADAG NR. 15,  MUNICIPIUL TULCEA”, proiect din iniţiativa primarului; 
         Luând în discuţie raportul nr.11005/22.04.2009 al Serviciului Dezvoltare 
Investiţii; 
         Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
         Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1358/2003 privind trecerea unei construcţii din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în domeniul privat al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea; 

- Art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Întreţinere 
şi Administrare a Patrimoniului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 186/2003 privind reorganizarea Direcţiei Întreţinere şi 
Administrare a Patrimoniului ca instituţie cu personalitate juridică; 
         În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. 2 lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, art.119, 
art.121 şi art. 123 din Legea  nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificăriel şi completările ulterioare; 
         În temeiul art.45 alin.1, 3 şi 6 si art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă Lista mijloacelor fixe recepţionate la obiectiv “LOCUINŢE 
BLOC B4, STR. BABADAG NR. 15,  MUNICIPIUL TULCEA” în valoare totală de 
4.889.697,81 lei, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART. 2 Se aprobă preluarea în domeniul privat al municipiului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum şi înregistrarea în 
evidenţele contabile ale Primăriei Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe şi 
obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării 
obiectivului de investiţie  “LOCUINŢE BLOC B4, SCARA B, STR. BABADAG NR. 15,  
MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de  2.444.848.91 lei, conform anexei nr. 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Se aprobă corectarea valorilor de înregistrare în evidenţele contabile a 
mijloacelor fixe înregistrate ca urmare a finalizării obiectivului “LOCUINŢE BLOC 
B4, SCARA A, STR. BABADAG NR. 15,  MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare de 
2.444.848.91 lei, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4 Se aprobă darea în administrare Direcţiei Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  şi 
înregistrarea în evidenţele contabile a două apartamente cu 1 (una) cameră 
amplasate la parter, Bloc B4, scara A, în valoare totală de 255.579,00 lei, conform 
anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 5 Se aprobă predarea în administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor prin Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea, a unui număr de şapte 
apartamente – Bloc B4, scara B, str. Babadag nr. 15, în valoare totală de  
1.080.947,29 lei, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 6   Predarea-preluarea se va face prin Protocol încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea prin Primarul Municipiului Tulcea şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor prin Şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea pe 
bază de proces-verbal de predare-primire încheiat de o comisie numită prin 
dispoziţia primarului.  

ART. 7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Direcţia Economică, Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia Întreţinere şi 
Administrare a Patrimoniului.   

ART. 8 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 
 
                       Hotărârea a fost adoptată cu  21 voturi ale consilierilor. 
 
  
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            BLEJAN George 

 


