
HOTĂRÂREA NR._104  
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A 

RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA” 
 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară 
la data de 29 aprilie 2010; 
         Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 
fixe rezultate ca urmare a recepţionăriii obiectivului de investiţii “LTE BLOC B4, 
MUNICIPIUL TULCEA”, proiect din iniţiativa primarului; 
         Luând în discuţie raportul nr. 9925/19.04.2010 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; 
- 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, modificată şi 
completată prin HCL nr. 217/29.10.2009; 

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. 2 lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, art.119, art. 120 
şi art.123 din Legea  nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările 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 preluarea în domeniul public 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 
investiţii “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de 851.574,29 lei, 
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se aprobă darea în administrare Direcţiei Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea şi înregistrarea în 
evidenţele contabile a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor 
fixe, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii “LTE BLOC B4, 
MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de 851.574,29 lei, potrivit anexei nr. 1 
menţionate la art.1. 

ART. 3 Se aprobă darea în administrare Direcţiei Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe 
şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării 
obiectivului de investiţii “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de 
617.015,35 lei, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



ART. 4 Se aprobă atribuirea în administrarea S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a 
mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare 
a finalizării obiectivului de investiţii “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare 
totală de 88.337,70 lei, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 5 Se aprobă atribuirea în administrare S.C. ENEL DISTRIBUŢIE 
DOBROGEA S.A. – UNITATEA TERITORIALĂ DE REŢEA TULCEA, în baza H.G. 
nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de interes public, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de natura 
mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii “LTE BLOC 
B4, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de 113.695,86 lei, conform anexei nr. 4, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 6 Se aprobă atribuirea în administrarea S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea a 
mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare 
a finalizării obiectivului de investiţii “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare 
totală de 32.525,38 lei, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       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                                                         RĂDUCU Venera-Laurenţia 
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