
HOTARAREA NR. 74 
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 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 31.03.2011; 

 Examinand proiectul de hotărâre 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 528 Tulcea- integral,str. 
Antenei FN si imobilul 397 Tulcea – partial,  str. 1848 (incinta UM 02044),  proiect din 
initiativa Primarului; 

 Luand in discutie adresa nr. T 323/01.03.2011, inaintata de Ministerul Apararii 
Nationale, Unitatea Militara 02523 Bucuresti, inregistrata la Primaria municipiului Tulcea – 
D.I.A.P. sub nr. C.P. 536/g 1620/02.03.2011 si raportul prezentat de Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu, inregistrat sub nr.                                                                                             

 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.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 528 Tulcea- integral,str. Antenei FN si 
imobilul 397 Tulcea – partial,  str. 1848 (incinta UM 02044), in vederea emiterii Hotararii de 
Guvern. 

(2) Dupa preluare , imobilele prevazute la alin (1) vor fi utilizate pentru realizarea de 
locuinte pentru tineri prin programe derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte. 

Art.2- Preluarea efectiva se va face dupa aprobarea Hotararii de Guvern privind 
trecerea acestor imobile in domeniul public al municipiului Tulcea si dupa semnarea 
Protocolului de predare-preluare intre parti. 

Art.3. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local este de acord sa transfere in domeniul 
public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale un procent de 50% din 
unitatile locative construite pe terenul celor doua imobile, dar nu mai putin de 150 locuinte, 
impreuna cu terenul aferent acestora, in maximum 3 luni de la efectuarea receptiei finale a 
lucrarilor.  

Art.4. In cazul in care nu se respecta destinatia ulterioara a imobilelor si a conditiilor 
impuse de Ministerul Apararii Nationale, prevazute la art.1 alin (2) si art.2 din prezenta 



hotarare, acestea revin in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii 
Nationale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art.5. -Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.6-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, 
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