
HOTĂRÂREA NR.140 
 

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOCELOR FIXE  REZULTATE CA URMARE 
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „GRADINITA P.P. MUNICIPIUL TULCEA CARTIER 

PRELUNGIREA TABEREI” 
Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedinţă ordinară la data de 26 mai 

2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind  atribuirea in administrare a mijloacelor fixe  rezultate ca 

urmare receptionarii obiectivului de investitii „GRADINITA P.P. MUNICIPIUL TULCEA CARTIER 
PRELUNGIREA TABEREI”, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia Economică, 
înregistrat sub nr. 12745/25.05.2011 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Art.10  din  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Direcţiei  Întreţinere  şi  Administrare  a 

Patrimoniului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 186/2003 privind 
reorganizarea  Direcţiei  Întreţinere  şi  Administrare  a  Patrimoniului  ca  instituţie  cu  personalitate 
juridică, modificată şi completată prin HCL nr. 217/29.10.2009; 

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. 2 lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, art.119, art. 120 şi art.123 din 
Legea   nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.1, 3 şi 6 si art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART. 1 – Se aprobă  preluarea  in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum si inregistrarea in evidentele contabile ale Primariei 
Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca 
urmare finalizarii obiectivului de investitii „GRADINITA P.P. MUNICIPIUL TULCEA CARTIER 
PRELUNGIREA TABEREI”   în valoare totală de 3.719.376,55 lei, conform Anexei nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2 – Se aprobă  darea in administrare Direcţiei Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea si inregistrarea in evidentele contabile  a mijloacelor 
fixe şi obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare finalizarii obiectivului de 
investitii „GRADINITA P.P. MUNICIPIUL TULCEA CARTIER PRELUNGIREA TABEREI” în 
valoare totală de 3.719.376,55 lei, conform Anexei nr.1 mentionata la art.1. 

 

ART. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, 
Serviciul Dezvoltare Investiţii si Directia Intretinere si Administrare a Patrimoniului. 

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

Hotărârea a fost adoptată cu ………..voturi ale consilierilor. 
CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SECRETAR,  CONSILIER, 
Jr. BRUDIU Maria SEMEDULA Mariana Carmen 

 
 


