
HOTĂRĂREA NR. 191  
pentru modificarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, anexa la 

HCL nr. 174/28.07.2011 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului  in 
suprafata de  4.966 mp, situat in Tulcea, str.Ing. Dumitru Ivanov FN,  

in vederea inregistrarii in cartea funciara 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara din 
data de  5 septembrie 2011; 

Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea planului de amplasament si delimitare a 
corpului de proprietate, anexa la HCL nr.174/28.07.2011 privind inventarierea in domeniul privat 
al municipiului a terenului  in suprafata  de  4.966 mp, situat in Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov 
FN, in vederea inregistrarii in cartea funciara, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 
G6349/01.09.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 174/2011 privind inventarierea in 
domeniul privat al municipiului a terenului  in suprafata  de  4.966 mp, situat in Tulcea, str. 
Dumitru Ivanov FN, in vederea inregistrarii in cartea funciara; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1)  si alin (2) lit. c),  art. 119 si 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 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se modifica planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, anexa la 
HCL nr. 174/28.07.2011 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului  in 
suprafata  de   4.966 mp, situat in Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov FN, in vederea inregistrarii in 
cartea funciara, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr.174/2011, 
raman neschimbate. 

Art.3-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste 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 14 voturi ale consilierilor. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZA,                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
          SECRETAR,                                      CONSILIER, 
       Jr. Brudiu Maria                                          Semedula Mariana Carmen       

 


