
HOTARAREA Nr. 228  

privind acceptarea donatiilor facute municipiului Tulcea si includerea in  
domeniul public al municipiului Tulcea a loturilor de teren  in suprafata  

totala de 1.145,6mp, situate in Tulcea str.Livezilor nr.52 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, legal 
constituita, din data de 27 octombrie 2011; 
 Examinand proiectul de hotarare privind acceptarea donatiilor facute municipiului Tulcea si 
includerea in domeniul public al municipiului Tulcea a loturilor de teren  in suprafata totala de 
1.145,6mp, situate in Tulcea str.Livezilor nr.52, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa nr.G.6.088/23.08.2011 si raportul Directiei de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu nr.G.6.088/13.10.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art.7, lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tinand seama de art.25, alin.(1) din Legea 350/2001 si de HCL nr.15/27.01.2011; 
         In baza dispozitiilor  art.36, alin.(1) 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.1 - Se aproba acceptarea donatiilor domnului Onciu Alecu facute municipiului Tulcea, 
constand in loturile de teren in suprafata totala de 1.145,6mp, situate in Tulcea str.Livezilor nr.52, 
astfel: 
- Lotul 2-279mp si Lotul 4m-816,60mp pentru deschiderea unui drum public de acces; 
- Lotul 4n-50mp pentru dotarii tehnico-edilitare. 

Art.2 - Se aproba includerea in domeniul public al municipiului a loturilor de teren in suprafata 
totala de 1.145,6mp, situate in Tulcea str.Livezilor nr.52, conform planului de situatie anexat. 

Art. 3 - Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea in numele Consiliului 
Local a actelor de donatie intre domnul Onciu Alecu si municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea. 

Art.4 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu. 

Art.5 -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, 
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