
HOTARAREA Nr.141 
  privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului a terenului in 
suprafata de 2.600 mp, situat in Tulcea, str. Coziei nr. 7 si darea in administrare catre 
Colegiul Agricol „ Nicolae Cornateanu” Tulcea a imobilului (cladire si teren), pentru 

destinatia de gradinita cu program prelungit 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 
26 mai 2011; 

Examinand proiectul de hotarare privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al 
municipiului a terenului in suprafata de 2.600 mp, situat in Tulcea, str. Coziei nr. 7 si  darea in 
administrare catre Colegiul Agricol „ Nicolae Cornateanu” Tulcea a imobilului  (cladire si teren), 
pentru destinatia de gradinita cu program prelungit, proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie adresa nr. 1339/24.05.2011 inaintata de catre Colegiul Agricol „Nicolae 
Cornateanu” si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G3.656/25.05.2011; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 

-  HCL  nr.  292/2006  pentru  revocarea  partiala  a  HCL  nr.  313/2005,  aprobarea  PUD 
„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 8 SALI DE GRUPA” darea in folosinta gratuita a 
terenului in suprafata de 2.600 mp, teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. 
Coziei FN, catre Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea; 

- H.G.    nr. 655 din  3 iunie 2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele 
locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 

- Legii nr. 1 din 5 ianuarie 201-Legea educaţiei naţionale 
In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a), art 120 si art.123, al.(1) din 

Legea   nr.215/2001   privind   administratia   publica   locala,   republicata,   cu   modificarile   si 
completarile ulterioare; 

In  temeiul  art.45,  al.(1),  (3),  (6)  si  art.49  din  Legea  nr.215/2001  privind  administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
 

Art.1-Se aproba trecerea din domeniul privat al municipiului in domeniul public al 
municipiului a terenului in suprafata de 2.600 mp, situat in Tulcea, str. Coziei nr. 7. 

Art.2- Inventarul domeniului public al municipiului Tulcea se modifica si completeaza in 
mod corespunzator. 

Art.3 – Se da in administrare catre Colegiul Agricol „Nicolae Cornateanu” Tulcea, imobilul 
(cladire si teren), situat in Tulcea, str. Coziei nr. 7, pentru destinatia de gradinita cu program 
prelungit, conform anexei 1si 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4- Predarea – primirea imobilului se face in conditiile legii, pe baza de protocol încheiat 
între  Directia  de  Intretinere  si  Administrare  Patrimoniu  Tulcea  si  Colegiul  Agricol  „Nicolae 
Cornateanu” Tulcea. 

Art.5-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu. 



Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
SECRETAR,  CONSILIER, 

Jr. BRUDIU Maria SEMEDULA Mariana Carmen 
 
 
 


