
 HOTARAREA NR. 222 
 

privind preluarea de catre Consiliul Local in folosinta gratuita, a spatiilor situate 
in imobilul din municipiul Tulcea, strada Mircea Voda nr.67A 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta 
ordinara, legal constituita, din  data de 29 septembrie 2010; 

Examinand documentatia intocmita privind preluarea de catre Consiliul Local in 
folosinta gratuita, a spatiilor situate in imobilul din municipiul Tulcea, strada Mircea 
Voda nr.67A, proiect din  intiativa Primarului; 

Luand in discutie raportul nr. 22.039/G. 5.499/07.08.2010 prezentat de Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Tinand seama de prevederile HCJ nr.92/2010 privind stabilirea folosintei 
imobilului situat in municipiul Tulcea, strada Mircea Voda nr.67A si HCL 
nr.207/05.08.2010 privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate 
al Primariei Municipiului Tulcea si a Institutiilor subordonate Consiliului Local; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.12 alin(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art.123 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 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 aproba preluarea de catre Consiliul Local in folosinta gratuita, pe o 
durata de 5 ani, a spatiilor in care isi desfasoara activitatea Ansamblul Artistic „Baladele 
Dunarii”, situate in imobilul din municipiul Tulcea, strada Mircea Voda nr.67A, dupa 
cum urmeaza: 

1. Corp C1 cu destinatia birouri + magazii, numai spatiile C,D,F,G; 
2. Corp C2 – etaj, cu destinatia birouri; 
3. Corp C5 cu destinatia sala de dansuri (spatiul I) + magazie (spatiul J). 
Art.2- Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea 

contractului de comodat incheiat intre Consiliul Judetean Tulcea si Consiliul Local 
Tulcea.      

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste 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 adoptaă cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 


