
HOTARAREA Nr.192 
pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 69/2009 privind acordul de principiu 

pentru trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului 
si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului Tulcea, în domeniul public al 

municipiului Tulcea  şi în administrarea Consiliului Local  al municipiului Tulcea,  a 
terenului in suprafata de 2.200 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei nr.18 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de  05.08. 2010; 
 Examinand  proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 
69/2009 privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului 
Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi în administrarea Consiliului Local  al 
municipiului Tulcea,  a terenului in suprafata de 2.200 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei 
nr.18,  proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr. G 4617/15.07.2010.                                                                                            
 Avand in vedere prevederile H.G. nr.81/5.02.2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si art. 9, al. (1) din 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) si art. 120 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 modifica si completeaza art.1 din HCL nr. 69/2009 care va avea urmatorul 
continut: 

„Art.1-  Se solicita trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului-Autoritatea Nationala pentru Sport si 
Tineret- Directia Judeteana pentru Sport Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi 
în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 2.200 mp, 
situat in Tulcea, strada Isaccei nr. 18, pentru destinatia de parcare, conform planului de situatie 
anexat, parte integranta din prezenta hotarare, in vederea emiterii Hotararii de Guvern.” 

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
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