
HOTARAREA NR. 38 
privind preluarea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de 

Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul public al municipiului 
Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului 
“Gradina de Vara – DACIA” , situat in Tulcea, str. Isaccei nr. 16 

 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  24 
februarie 2011.        
 Examinand proiectul de hotărâre privind preluarea din domeniul privat al statului si din 
administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul 
public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului “Gradina de Vara 
– DACIA” , situat in Tulcea, str. Isaccei nr. 16, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr. G.1.438/21.02.2011;                                                                                                                            
 Avand in vedere prevederile art II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 7 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr. 39/2005 privind cinematografia; 
 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 ultimele modificari; 
 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 trecerea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de 
Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul public al municipiului Tulcea si in 
administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului “Gradina de Vara – DACIA” cu teren aferent, situat 
in Tulcea, str.Isaccei nr. 16. 

Art.2- Bunurile mobile aflate in inventarul Gradinii de vara – DACIA vor trece in proprietatea 
privata a municipiului Tulcea si in administrarea consiliului local Tulcea 

Art.3 - Pasivul aferent activelor Gradinii de vara –Dacia cu o valoare de 14.162 lei,  din care 
impozite si taxe locale in suma de 7.181 lei si pasive generale RADEF repartizate in suma de 6.981 lei, 
vor fi achitate in termen de 30 de zile de la adoptarea hotararii de Consiliu Local. 

Art.4 - Preluarea efectiva se va face dupa semnarea si insusirea Protocolului de predare-preluare 
intre Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania Film>> si Consiliul Local al 
municipiul Tulcea. 

Art.5 – Comisia de preluare a imobilului “Gradina de Vara – DACIA” cu teren aferent, situat in 
Tulcea, str.Isaccei nr. 16, se va constitui in baza Dispozitiei Primarului municipiului Tulcea. 

Art.6 - Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor interesate 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale 

   
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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             Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 


