
HOTĂRÂREA NR.248 
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului–
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret– Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Tulcea în domeniul public al Municipiului Tulcea şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 28 octombrie  2010.        
 Examinand proiectul de hotarare privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al Municipiului Tulcea şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea,  proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu inregistrat sub nr.7258/21.10.2010;                                                                                             
 Avand in vedere prevederile art. 9, alin. (1) art. 12, alin. (1) şi (2) 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; 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Se solicită transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea 
Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în 
domeniul public al Municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 Imobilele identificate în anexă îşi vor păstra destinaţia iniţială, pentru 
desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. 
 Art.3 (1) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice 
a acestora, existentă la data preluării dreptului de proprietate. 

(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă, se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărâri de guvern.  



 (3) În termen de 60 de zile de la publicarea hotărârii de guvern  privind 
transmiterea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Tulcea va proceda la 
actualizarea valorii de inventar a acestora. 

(4) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestora. 

(5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda – prelua activul şi pasivul acestora 
conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. 

(6) În momentul preluării se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului 
de administrare asupra imobilelor preluate, având obligaţia să respecte prevederile 
Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, şi a 
Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 636/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. 

 (7) Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obligă să întreţină şi să modernizeze 
imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice acestora. 

Art.4 Se revoca HCL nr. 199/ 29.10.2009 privind aprobarea propunerii de 
transmitere a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana de Tineret Tulcea, în 
domeniul public al statului şi in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
si HCL nr. 168/30.09.2009 privind acordul de principiu pentru trecerea, fara plata, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-
Directia Judeteana pentru Tineret Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi 
în administrarea Consiliului Local Tulcea, a Centrului de agrement Bididia, situat in 
Municipiul Tulcea, strada Elizeului, nr. 70, Judetul Tulcea si HCL nr. 168/30.09.2009 
privind acordul de principiu pentru trecerea, fara plata, din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana pentru Tineret 
Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea  şi în administrarea Consiliului Local 
Tulcea, a Centrului de agrement Bididia, situat in Municipiul Tulcea, strada Elizeului, 
nr. 70, Judetul Tulcea.  

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.6 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii catre 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru 
Sport şi Tineret si autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
sale. 

   Hotărârea a fost adoptata cu  20 voturi ale consilierilor. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                                     PAVEL Viorica 
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