
HOTĂRÂREA NR. 156 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul public  

al statului a locuintelor ANL situate in Tulcea,strada 1848, nr. 14 si   
strada Iuliu Maniu, nr. 28 

 
 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
extraordinara din data de 28.06.2010; 

Examinand proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al 
municipiului Tulcea in domeniul public al statului a locuintelor ANL situate in 
Tulcea,strada 1848, nr. 14 si strada Iuliu Maniu, nr. 28, proiect din  intiativa Primarului; 

Luand în discuţie, adresa nr.7480/06.05.2009 inaintata de Guvernul Romaniei, 
referatul Biroul Gestiune Patrimoniu Public si Privat nr.G.2134/23.03.2010 si raportul 
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.G/4088/21.06.2010; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(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 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in 
domeniul public al statului a locuintelor ANL, situate in Tulcea, strada 1848, nr. 14 si 
strada Iuliu Maniu, nr. 28, conform listei anexa la prezenta hotarare. 

Art.2- Locuintele ANL situate in Tulcea, str. 1848, nr. 14 si str. Iuliu Maniu, 
nr.28, vor ramane in administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, conform 
legislatiei in vigoare. 

Art.3-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi ale consilierilor. 
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