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HOTARAREA NR.122 
 

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 248/2010 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 26 mai 2011; 
 Examinand  proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Local nr. 248/2010 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 adresa nr. 107/22.03.2011, inaintata de Autoritatea Nationata pentru Sport 
si Tineret, inregistrata la Primaria municipiului Tulcea – D.I.A.P. sub nr. C.P. 
774/G2183/25.03.2011 si raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr.G 3.302/16.05.2011; 
 Tinand seama de prevederile HCL nr. 248/28.10.2010  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;                                                                                     
 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; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se modifica si se completeaza art. 3 alin. (1) din HCL nr. 248/2010, care va avea 
urmatorul continut: 

“Art.3  (1) -Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a 
acestora, existentă la data preluării dreptului de proprietate al municipiului Tulcea si de 
administrare al Consiliului Local Tulcea.” 
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Art.2 - Se modifica si completeaza art. 3 alin. (3) din HCL nr. 248/2010, care va avea 

urmatorul continut: 
“Art. 3  (3) - În termen de 30 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.” 

Art.3. Anexa la HCL nr. 248/2010 se va completa prin introducerea unei coloane cu 
“denumirea imobilelor”. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 248/2010 raman nemodificate. 
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 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                                                SEMEDULA Mariana Carmen 
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