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HOTĂRÂRE NR.99 
Privind darea in administrare cu titlu gratuit către administratorul ariei naturale protejate  
ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII a terenului cu suprafaţă de 2.156.956 
mp, proprietate publică a  Municipiului Tulcea, situat in polderul ZAGHEN Municipiul 
Tulcea, pentru realizarea lucrărilor privind îmbunătăţirea şi menţinerea stării de 
conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor în aria naturala protejata REZERVAŢIA 
BIOSFEREI DELTA DUNĂRII prin proiectul  „RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ IN 
POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA 
DUNĂRII, ROMÂNIA/UCRAINA” finanţat  prin POS Mediu – Axa prioritară 4 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedinţă extraordinară 
astăzi  15 aprilie 2011,  la care participa un număr de ……consilieri din totalul de ……..din câţi 
este constituit 
Văzând  proiectul de hotărâre si Expunerea de motive  privind aprobarea dării in administrare cu 
titlu gratuit către administratorul ariei naturale protejate  ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI 
DELTA DUNĂRIi a terenului cu suprafaţa de 2.156.956mp, proprietate publică a Municipiului 
Tulcea, situat in polderul ZAGHEN Municipiul Tulcea, pentru realizarea lucrărilor privind 
îmbunătăţirea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor în 
aria naturală protejată REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII prin proiectul  
„„RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ IN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI 
TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII, ROMÂNIA/UCRAINA”  finanţat  prin POS Mediu – 
Axa prioritara 4,  proiect din iniţiativa Primarului;  
Având in vedere  raportul întocmit de Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu,  Direcţia 
Economică si Serviciul Dezvoltare Investiţii, înregistrat sub nr. 9532/13.04.2011 prin care se 
solicită darea in administrare cu titlu gratuit  a unei suprafeţe de teren destinate realizarea 
lucrărilor privind îmbunătăţirea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor 
şi speciilor în aria naturala protejata REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII prin 
proiectul „RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ IN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA 
BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII, ROMÂNIA/UCRAINA ce urmează a fi 
finanţat  in cadru  POS Mediu – Axa prioritara 4, program prin care se finanţează Investiţii in 
infrastructura de uz public destinată vizitării ariilor naturale protejate; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

In conformitate cu dispoziţiile art.12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art.36, al.(2)  lit. c), alin. (5) lit. a) si art.45 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată,cu modificările si completările ulterioare; 
 
Cu un număr de 15  voturi „ pentru” 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 ART. 1 – Se aprobă darea in administrare cu titlu gratuit către  ADMINISTRAŢIA 
REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII  in calitate de administrator al  REZERVATIEI  
BIOSFEREI DELTA DUNARII  a terenului cu suprafaţă de 2.156.956 mp , prevăzut in anexă 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparţinând domeniului public al Municipiului 
Tulcea situat in Polderul Zaghen Municipiul Tulcea, pentru realizarea lucrărilor privind 
îmbunătăţirea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor în 
aria naturala protejata prin intermediul proiectului  „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA IN 
POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA  
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DUNARII, ROMANIA/UCRAINA” ce urmează a fi finanţat in cadrul Programului Operaţional 
Sectorial  Mediu – Axa prioritara 4 Implementarea Sistemelor adecvate de Management pentru 
Protecţia Naturii. 

ART. 2 – Suprafaţa de teren prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri nu poate fi trecută in 
domeniu privat pe perioada legală de existentă  a construcţiei ce se va edifica , ori pe perioada 
de existentă a regimului de arie naturală protejată  pentru care se edifică respectiva construcţie , 
oricare se va fi încheiat prima , dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării implementării 
proiectului. 

ART. 3  Terenul respectiv va deservi scopului enumerat la art.1 pe toată perioada de 
existentă legală a construcţiei  ce se va edifica , ori pe perioada de existenţă a regimului de arie 
naturală protejată pentru care se edifică respectiva construcţie  , oricare se va fi încheiat prima, 
fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă , dar nu mai puţin de 5 ani de la 
data finalizării implementării proiectului.  
 ART. 4  In condiţiile prezentei hotărâri , obligaţia de înscriere in cartea funciara  si/sau  in 
inventarul centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului , a clădirilor si a altor obiective 
de infrastructura edificate pe terenul proprietate publica a Municipiului Tulcea , aferenta dreptului 
de proprietate asupra infrastructurii construite  nu aparţine Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea , ci se stabileşte potrivit legii. 

ART. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Directia 
Intretinere si Administrare Patrimoniu, Direcţia Economică si Serviciul Dezvoltare Investiţii. 
 ART. 6 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                    ANTON VALERIU 
                                                                                                 PAVEL VIORICA 
                                                                                            VĂTAFU ANNAMARIA 
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