
HOTARAREA Nr.7 

privind preluarea infrastructurii de transport nava l, situata in  Tulcea, Portul Tulcea- 
zona Faleza,  apartinand domeniului public al statului, din administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Loca l al Municipiului 

Tulcea  
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de  31.01.2012.        
 Examinand proiectul de hotarare privind preluarea infrastructurii de transport naval, 
situata in  Tulcea, Portul Tulcea- zona Faleza,  apartinand domeniului public al statului, din 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr.G 522/23.01.2012;                                                                                                               
 Avand in vedere prevederile: 

- art. 29 si art.30 lit. b) din  Ordonanţa Guvernului Nr. 22 din 29 ianuarie 1999, 
Republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor 
de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare 

-art. 867 Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009; 
-Ordinul nr. 709 din 10 septembrie 2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi 

locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de 
transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele 
radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj; 
 In baza dispozitiilor  art. 36, al. (9) din Legea nr.215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1),(6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 - Se aproba preluarea infrastructurii de transport naval, situata in  Tulcea, Portul 
Tulcea- zona Faleza,  apartinand domeniului public al statului, din administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
conform anexei 1. 

Art.2 - Se aproba preluarea activelor proprietatea privata a CN APDM GALATI, anexa 
nr. 2, care vor trece in proprietatea  publica a Municipiului Tulcea si in administrarea 
Consiliului Local Tulcea, dupa finalizarea modalitatii si pretului tranzactiei de catre organele 
statutare ale CN APDM GALATI, precum si de catre organele statutare ale Societatii 
Comerciale “ Fondul Proprietatea” S.A. 

Art.3 -Preluarea efectiva se va face dupa aprobarea Legii privind darea infrastructurii de 
transport naval, situata in  Tulcea, Portul Tulcea- zona Faleza,  apartinand domeniului public al 
statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea si dupa semnarea Protocolului de predare- preluare 
intre parti. 

 
Art.4. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr.  185/2011 privind trecerea din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, in domeniul 



public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a 
Portului comercial Tulcea si a Falezei Tulcea. 

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

Art.6 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale 

 

Hotărârea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
la HCL nr.7/31.01.2012 

 
 
 
 
 

Lista  
cuprinzând Portul Comercial si Faleza Tulcea care aparţin domeniului public al statului  

 
 
-Port Comercial Tulcea  in suprafata de 28.672,37 mp, avand ca limite  dane Mm 39-Mm 

38+1530 Dunare, mal drept si urmatoarele vecinatati: Nord, Vest: municipiul Tulcea, Sud: C.N. 
A.P.D.M. Galati, Est – Fluviul Dunarea. 

 -Faleza Tulcea in suprafata de 20.183,84 mp, avand ca limite  dane Mm 38+1530- Mm 
38+800 Dunare, mal drept si urmatoarele vecinatati: Nord: fluviul Dunarea, Sud: municipiul 
Tulcea, Est: S.C. Tulco S.A., Est: C.N. A.P.D.M. Galati. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
 

Anexa nr. 2 
la HCL nr.7/31.01.2012 

 
 

Lista  
cuprinzand activele proprietatea privata Companiei Nationale  “Administratia Porturilor 

Dunarii Maritime”- S.A. Galati 
 aferente obiectivului Faleza Tulcea  

 
1.Platforma port calatori –NI 1033,  S= 3.750 mp, valoare ramasa 72.193,42 lei, conform 
reevaluarii efectuate de un evaluator autorizat in 2010 
2.Platforma calatori CFR – NI 1042, S= 3.750 mp, valoare ramasa 31.026,62 lei, conform 
reevaluarii efectuate de un evaluator autorizat in 2010 
3.Retele apa exterioare – NI 1035, valoare ramasa 3.303,27 lei, conform reevaluarii efectuate 
de un evaluator autorizat in 2010 
4. Retele electrice exterioare –NI 1043,  valoare ramasa 8.984,37 lei, conform reevaluarii 
efectuate de un evaluator autorizat in 2010 
5. Instalatii electrice exterioare – NI 1089, valoare ramasa 89.158,07 lei, conform reevaluarii 
efectuate de un evaluator autorizat in 2010. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
 
 
 
 


