
HOTARAREA NR. 77 
  privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in 

administrare catre Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea a imobilului situat in 
Tulcea str. Isaccei nr. 36, pentru sediu administrativ 

   
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la 
data de  31.03.2011; 

Examinand proiectul de hotărâre privind inventarierea in domeniul public al 
municipiului Tulcea si darea in administrare catre Directia de Asistenta si Protectie Sociala 
Tulcea a imobilului situat in Tulcea str. Isaccei nr. 36, pentru sediu administrativ, proiect din 
initiativa Primarului;  
 Luand in discutie contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1204/2010 si 
raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G 2052/21.03.2011; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a), art 120 si art.123, al.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 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 aproba inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea, a bunului 
imobil situat in Tulcea str. Isaccei nr. 36, alcatuit din constructii cu suprafata construita la sol 
de 444 mp si teren  aferent in suprafata de 1.751 mp, din care 900mp teren in indiviziune in 
cota procentuala de 20,24 %, in valoare totala de 1.836.973 lei.  

Art.2- Inventarul domeniului public al municipiului Tulcea se va modifica in mod 
corespunzator. 

Art.3 – Se da in administrare catre  Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea a 
imobilului situat in Tulcea, str. Isaccei nr. 36, alcatuit din constructii cu suprafata construita la 
sol de 444 mp si teren  aferent in suprafata de 1.751 mp, din care 900mp teren in indiviziune 
in cota procentuala de 20,24%, pentru sediu administrativ. 

Art. 4- Predarea – primirea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol 
încheiat între Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea si  Directia de 
Asistenta si Protectie Sociala Tulcea. 

Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
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