
HOTARAREA NR. 188 
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea  

a urmatoarelor bunuri: Boxa materiale, Boxa cantare – Birouri , Magazie materiale, 
 situate in Piata Veche din str. Isaccei nr. 17, in vederea casarii acestora 

 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la 
data de  05.08.2010 ;                   
          Examinand proiectul de hotarare  privind trecerea din domeniul public in domeniul 
privat al municipiului Tulcea a urmatoarelor bunuri: Boxa materiale, Boxa cantare – Birouri , 
Magazie materiale, situate in Piata Veche din str. Isaccei nr. 17, in vederea casarii acestora,  
proiect din initiativa primarului ;         
           Luand in discutie coraportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea si Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu, inregistrat sub nr. 2245 din 16.07.2010; 
            Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
 Avand in vedere prevederile: 
 -  Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere 
din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al 
statului si al unitatilor administrativ-teritoriale ; 
 -  art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia; 

-  Hotararii Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului 
Tulcea, precum si a municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea; 
 In conformitate cu prevederile art. 10 si art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                       

HOTARASTE: 
 
 Art. 1.  Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului 
Tulcea a urmatoarele bunuri: Boxa materiale, Boxa cantare – Birouri , Magazie materiale, 
situate in Piata Veche din str. Isaccei nr. 17, in vederea casarii acestora. 
   Art. 2.  Inventarul bunurilor, ce apartin domeniului public al municipiului Tulcea, se 
va modifica corespunzator . 
 Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc S.C. Agropiete 
S.A. si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
 Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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