
HOTARAREA NR.85 
privind darea în folosinta gratuita ASOCIATIEI PERSOANELOR CU 
HANDICAP TULCEA/C.R.I.S.P., a imobilului “Cresa nr.4” apartinand 
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Mugurel nr.3 

 

   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 30 martie 2010; 

Examinând proiectul de hotarare privind darea în folosinta gratuita  ASOCIATIEI 
PERSOANELOR CU HANDICAP TULCEA/C.R.I.S.P., a imobilului “Cresa nr.4” 
apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Mugurel nr.3, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr. G.2012/2010 inaintata de Asociatia Persoanelor cu 
Handicap Tulcea/C.R.I.S.P, referatul intocmit de Biroul Gentiune Patrimoniu public si 
privat si raportul Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.G.2.099 din 
22.03.2010; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

Tinand seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia;  
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin.(1), alin. (2) lit. c) si art.124 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, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se da in folosinta gratuita Asociatiei Persoanelor cu Handicap Tulcea / 
C.R.I.S.P., imobilul “Cresa nr.4”, apartinand domeniului public al municipiului, situat in 
Tulcea, Aleea Mugurel nr.3, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, in 
vederea desfasurarii activitatilor menite sa asigure protectia si ajutorarea persoanelor cu 
nevoi speciale. 
 Art.2-Predarea imobilului se face pe baza contractului de comodat încheiat între 
Consiliul Local al municipiului Tulcea-DIAP şi Asociatia Persoanelor cu Handicap. 

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
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