
HOTARAREA NR._106 
privind trecerea terenului situat in Tulcea, str. Isaccei colt cu str. Barajului, FN, in 

suprafata de 2.800mp, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Tulcea, 
pentru realizarea drumului colector paralel cu DN22G si includerea acestuia in 
“Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Tulcea” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 29 aprilie 2010; 

Examinand   proiectul   de  hotarare  privind    trecerea    terenului   situat   in   Tulcea,  
str. Isaccei colt cu str. Barajului, FN, in suprafata de 2.800mp, din domeniul privat in domeniul 
public al municipiului Tulcea, pentru realizarea drumului colector paralel cu DN22G si 
includerea acestuia in “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului 
Tulcea”, proiect din initiativa Primarului;  
 Luand in discutie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si raportul 
prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, inregistrat sub nr. G 
2587/16.04.2010; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere dispozitiile art.7 lit. e) si art.8 alin.(1) din Legea 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a) si art.120 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba trecerea terenului situat in Tulcea, str. Isaccei colt cu str. Barajului, FN, 
in suprafata de 2.800mp, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Tulcea, pentru 
realizarea drumului colector paralel cu DN22G si includerea acestuia in “Inventarul bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Tulcea”. 

Art.2-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.3-Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

        
Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
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