
HOTARAREA NR.16 
privind modificarea denumirii si a  suprafetelor aferente Scolii “Grigore Antipa”, 
situata in Tulcea, Strada Victoriei nr. 64, evidentiate la  pozitiile nr. 615 si  nr. 947 
din “Inventarul bunurilor care  apartin domeniului public al municipiului Tulcea” 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara la data de  28 ianuarie 2010; 

Examinand  proiectul de hotarare privind modificarea denumirii si a  
suprafetelor aferente Scolii “Grigore Antipa”, situata in Tulcea, Strada Victoriei nr. 64, 
evidentiate la  pozitiile nr. 615 si  nr. 947 din “Inventarul bunurilor care  apartin 
domeniului public al municipiului Tulcea”, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luand în discuţie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si 
raportul nr. G87/08.01.2010 prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
-Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararii Guvernului Romaniei nr.1.360/2001 pentru aprobarea listei 

inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1) si (2) lit. c) si al.(9), art.120, din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata; 
În temeiul art.45, al.(1), (3) si (6) si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se modifica denumirea si suprafetele aferente Scolii “Grigore Antipa”, 
situata in Tulcea, Strada Victoriei nr. 64, ce figureaza la pozitiile nr. 615 si  nr. 947 din 
inventarul domeniului public al municipiului Tulcea, dupa cum urmeaza: 

- la pozitia 615 Scoala  “Grigore Antipa”-  Strada Victoriei nr. 64 
                       - S construita totala= 637 mp 
- la pozitia 947 Scoala  “Grigore Antipa”-  Strada Victoriei nr. 64 
       - S teren=2527mp 
Art.2- Inventarul bunurilor care  apartin domeniului public al municipiului Tulce 

se va modifica in mod corespunzator. 
Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 

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 adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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