
 
HOTĂRÂREA NR. 41  

 

pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.190/28.10.2004 privind trecerea din domeniu public al 
municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a spatiilor cu alta destinatie decat 

aceea de locuinta 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 
29 martie 2012; 
 Examinand proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.190 din 28.10.2004 
privind trecerea din domeniu public al municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G.2.022/19.03.2012; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile pozitiilor nr. 36, 37, 38, 39, 46, 53  din anexa nr.1 la HCL nr. 
190/28.10.2004; 
         In baza dispozitiilor art.10, art.36, al.(1) si al.(2) lit.c), 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 modifica anexa nr.1 la HCL nr. 190/28.10.2004 privind trecerea din domeniul public 
al municipiului în domeniul privat al municipiului Tulcea a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă prin scoaterea spaţiilor prevăzute la pozitiile nr.36, 37, 38, 39, 46, 53. 

Art.2 - Celelalte pozitii din anexa nr.1 la HCL nr.190/2004 raman neschimbate. 
Art. 3 – Se aprobă inventarierea in domeniului public al municipiului Tulcea a urmatoarelor 

spatii:  
1. imobil situat in str. Spitalului, bl.22, sc. C, ap.3 
2. imobil situat in str. Iuliu Maniu, nr. 32, bl.23, sc. A, ap.3 
3. imobil situat in str. 1848, bl.5, sc.A, ap.3 
4. imobil situat in str. 1848, bl.5, sc.B, ap.3 
5. imobil situat in str. Socului nr. 4 bl.2 sc.A, ap.1 
6. imobil situat in str. Socului nr. 4 bl.2 sc.A, ap.2 
7. imobil situat in str. Socului nr. 4 bl.2 sc.A, ap.3 
8. imobil situat in str.Iuliu Maniu  nr. 32, bl.23, parter 
9. imobil situat in str. Gavrilov Corneliu nr.308 bl. A3G sc. B ap.1 
10. imobil situat in str.14 Noiembrie nr.24. 
Art. 4- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tulcea se va 
modifica în mod corespunzător. 
Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de Intretinere si 

Administrare Patrimoniu. 
Art.6 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor  si 

persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un 21  voturi ale consilierilor. 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 


