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HOTĂRÂREA NR. 151 
pentru acordul de principiu privind schimbul de terenuri  intre 

municipiul Tulcea si S.C. STX OSV Tulcea S.A. 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, din data de 30 iunie 2011; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru acordul de principiu privind schimbul de 
terenuri  intre municipiul Tulcea si S.C. STX OSV Tulcea S.A., proiect din initiativa 
Primarului; 
 Luand in discutie adresa S.C. STX OSV Tulcea S.A. nr. 3000/27.05.2011, înregistrată la 
Primăria municipiului Tulcea – D.I.A.P. sub nr. C.P. 1412/G/3737/30.05.2011 si raportul Directiei 
Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G.4401/21.06.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(2) lit.c), art.119, art.121 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 da acordul de principiu privind schimbul de terenuri  intre municipiul Tulcea si 
S.C. STX OSV Tulcea S.A., dupa cum urmeaza: 

- municipiul Tulcea cedeaza in favoarea S.C. STX OSV Tulcea S.A., terenul in suprafata de 
4.459 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Ing. Dumitru 
Ivanov FN, pentru realizarea unor hale de sablare-vopsire, conform planului de situatie anexat;  

- S.C. STX OSV Tulcea S.A. cedeaza in favoarea municipiului Tulcea, terenul in suprafata 
de 4.459 mp, pentru asigurarea accesului carosabil la obiectivul Bursa de peste, conform planului 
de situatie anexat. 

Art.2-Schimbul efectiv de terenuri se va realiza dupa intocmirea formalitatilor de cadastru 
si publicitate imobiliara si insusirea rapoartelor de evaluare de catre Consiliul Local. 

Art.3 -Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputernicesc Directia Economica din cadrul 
Primariei municipiului Tulcea si 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 adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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