
HOTARAREA NR.47 
pentru modificarea duratei de folosinta gratuita de catre Asociatia Romana  

pentru Reciclare-RoRec Bucuresti, a terenului in suprafata de 1451mp,  
situat in Tulcea, strada Atelierelor, aprobata prin HCL nr.246/2009  

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 26 februarie 2010; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea duratei de folosinta gratuita 
de catre Asociatia Romana pentru Reciclare-RoRec Bucuresti, a terenului in suprafata de 
1451mp, situat in Tulcea, strada Atelierelor, aprobata prin HCL nr.246/2009, proiect din 
initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa inaintata de Asociatia Romana pentru Reciclare-RoRec 
Bucuresti, inregistrata sub nr.522/2010, referatul Biroului Gestiune Patrimoniu si 
raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G. 522/2010; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr.246/2009 privind trecerea din domeniul 
privat in domeniul public al municipiului Tulcea a terenului (Lotul 2-Parcela D2) in 
suprafata de 1.451mp, situat in Tulcea, zona Dallco, strada Atelierelor, sector cadastral 
26.139 si darea in folosinta gratuita a acestuia catre Asociatia Romana pentru Reciclare-
RoRec Bucuresti; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c), 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 durata de folosinta gratuita de catre Asociatia Romana pentru 
Reciclare-RoRec Bucuresti, a terenului in suprafata de 1451mp, situat in Tulcea, strada 
Atelierelor, aprobata prin art.2 din HCL nr.246/2009, de la 3ani la 10ani, cu posibilitatea 
prelungirii conform legislatiei in vigoare, cu conditia mentinerii destinatiei initiale pe 
toata perioada folosintei. 

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii nr.246/2009 raman neschimbate. 
Art.3-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari 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 adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
 
 


