
 
HOTĂRÂREA NR. 224 

pentru modificarea titlului  HCL nr. 169/28.07.2011 pentru trecerea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de 

Jandarmi Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea 
Consiliului Local Tulcea 

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal constituita, din data 

de 27 octombrie 2011; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea titlului HCL nr. 169/28.07.2011 pentru 
trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administratiei si 
Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului Local Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa inaintata de Institutia Prefectului – Judetului Tulcea nr. 
11269/S2/DI/14.09.2011 si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G 
7220/10.10.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 169/28.07.2011 pentru trecerea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c), din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (2), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se modifica titlul HCL nr. 169/28.07.2011 pentru trecerea unor imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea, 
care va avea următorul continut: 

“privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea, în domeniul public al 
municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului din str.Orizontului nr.39, 
avand suprafata de 90.000mp, din masuratori 90.185,19mp, cu numar cadastral 1224 si a imobilului din 
str.Varariei, avand suprafata de 6.500mp, din masuratori 6.500,864mp, cu numar cadastral 3873”.  

Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
Art.3 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari 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 adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          SECRETAR,                                                                          CONSILIER, 
 
                      Jr.BRUDIU Maria                                                             GHERASIM Maria 


