
HOTARAREA NR.191 

pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si 
Partidul Social Democrat –reprezentat de Organizatia Municipala PSD Tulcea 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, din data de 05 august 2010; 
 Examinand proiectul de hotarare pentru acordul de principiu privind schimbul de 
imobile intre municipiul Tulcea si Partidul Social Democrat –reprezentat de Organizatia 
Municipala PSD Tulcea , proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si raportul 
Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G 4.900/2010; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit.c), art.119, art.121, alin.(2) 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 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 – Se da acordul de principiu pentru realizarea schimbului de imobile intre 
municipiul Tulcea, care cedeaza in favoarea Partidului Social Democrat suprafata de 83,30mp 
din constructie si 377mp teren aferent, din bunul imobil situat in Tulcea strada Victoriei nr.27 
si Partidul Social Democrat –reprezentat de Organizatia Municipala PSD Tulcea, care cedeaza 
in favoarea municipiul Tulcea bunul imobil pe care il detine in proprietate, situat in strada 
Walter nr.1, constructie P+2 cu suprafata utila de 302,60mp. 

Art. 2 - Schimbul efectiv de imobile se va realiza dupa intocmirea formalitatilor de 
cadastru si publicitate imobiliara si insusirea rapoartelor de evaluare de catre Consiliul Local. 

Art. 3 -Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputernicesc Directia Economica din 
cadrul Primariei municipiului Tulcea si Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

Art. 4 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 14 voturi ale consilierilor. 
 

 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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