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HOTĂRÂREA NR. 152 
pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 74/31.03.2011privind trecerea din domeniul 

public al statului si din administrarea Ministerulu i Apararii Nationale in domeniul public al 
municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 
528 Tulcea- integral, str. Antenei FN si imobilul 397 Tulcea – partial,  str. 1848 (incinta UM 

02044) 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 30.06.2011; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L.                         
nr. 74/31.03.2011privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului 
Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local 
Tulcea a doua imobile – imobilul 528 Tulcea- integral, str. Antenei FN si imobilul 397 Tulcea – 
partial,  str. 1848 (incinta UM 02044),  proiect din initiativa Primarului;   
           Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 
G.4559/23.06.2011;                                                   

 Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (1) din  Legea nr. 213 din 17 noiembrie1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 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.I - Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 74/31.03.2011privind trecerea din domeniul 
public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al 
municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 528 
Tulcea- integral, str. Antenei FN si imobilul 397 Tulcea – partial,  str. 1848 (incinta UM 02044), 
dupa cum urmeaza: 

1.  Se modifica  titlul HCL nr. 74/2011,  care va avea urmatoarul continut: 
 “privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii 
Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a 
doua imobile – imobilul 5281 Tulcea  str. Antenei FN – integral si imobilul 397 Tulcea, str. 1848 
(incinta UM 02044) – partial. ” 
  2. Se modifica art. 1  alin. (1) la HCL nr. 74/2011, care va avea urmatorul continut: 

“Art.1 - (1) Se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea 
Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea 
Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea, str. Antenei FN- integral si 
imobilul 397 Tulcea str. 1848 (incinta UM 02044) - partial, in vederea emiterii Hotararii de 
Guvern.” 
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3. Dupa art.4 se introduce un articol nou, artticolul 5 care va avea urmatorul continut:  
 “Art.5  - Se revoca HCL nr. 210/05.08.2010 privind trecerea din domeniul public al statului 

si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si 
in administrarea Consiliului Local Tulcea a trei imobile situate in municipiul Tulcea str. Antenei 
FN, str. 1848 (incinta UM 02044) si str. Progresului  nr. 33 – 35.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 74/2011 raman neschimbate. 
Art.III.  -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.IV -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. 
 
 
 
 
  CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU Maria                                           SEMEDULA Mariana Carmen 
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