
HOTARAREA Nr. 107 
privind acceptarea donatiilor facute municipiului Tulcea si inventarierea in  
domeniul public al municipiului Tulcea a doua loturi de teren  in suprafata  

totala de 534,22mp, situate in Tulcea, T61, A1790 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, din 
data de 27 iunie 2013; 
 Examinand proiectul de hotarare privind acceptarea donatiilor facute municipiului 
Tulcea si inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a doua loturi de teren  in 
suprafata totala de 534,22mp, situate in Tulcea, T61, A1790, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa nr.G.12.058/G.4062/2013 si raportul Directiei de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu nr. G. 12.058/G.4062/13.06.2013; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art.1011 si urmatoarele din Legea nr.287/2009, 
republicata, privind Codul Civil; 
         In baza dispozitiilor  art.36, alin.(1) 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- Se aproba acceptarea donatiilor numitilor Baldau Carmen si Baldau Lilica, 
facute municipiului Tulcea, constand in 2 loturi de teren in suprafata totala de 534,22mp, 
situate in Tulcea, T61, A1790, zona Sud Vii, astfel: 

-un Lot - in suprafata de 222mp pentru drum public, in vederea realizarii traseului si 
profilului corespunzator strazilor adiacente, avand nr. C-da 37215 (Lot 3) si 

-un alt Lot - 312,22mp pentru deschiderea unei cai de acces la drumul public, avand nr. 
C-da 355/2/1/2/1/2 (Lot 2). 

Art.2- Se aproba inventarierea in domeniul public al municipiului a loturilor de teren in 
suprafata totala de 534,22mp, situate in Tulcea, T61, A1790, zona Sud Vii, conform 
planurilor de situatie anexate. 

Art. 3- Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea in numele 
Consiliului Local a actelor de donatie intre numitii Baldau Carmen si Baldau Lilica si 
municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea. 

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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