
HOTĂRÂREA NR.146 
 

privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel  Distributie Dobrogea S.A. a 
suprafetei totale de 2,00 mp din domeniul public al municipiului, pentru  

amplasarea a doi stalpi in Tulcea, strazile Craitelor si Liliacului  
 

 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 26 septembrie 2014; 

Examinând proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre S.C. Enel  
Distributie Dobrogea S.A. a suprafetei totale de 2,00 mp din domeniul public al 
municipiului, pentru amplasarea a doi stalpi in Tulcea, strazile Craitelor si Liliacului, 
proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.218481/2014 inaintata de S.C. Enel Distributie  
Dobrogea S.A. si raportul Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.G.4549 
din 17.09.2014; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

Tinand seama de dispozitiile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.123/2012 a Energiei electrice şi a gazelor 
naturale, cu modificarile ulterioare; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin.(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, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1- Se da in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiilor, catre S.C. 
Enel Distributie Dobrogea S.A., suprafata totala de 2,00 mp din domeniul public al 
municipiului, pentru amplasarea a doi stalpi in Tulcea, strazile Craitelor si Liliacului, 
conform planului anexat. 

Art.2  - Predarea-primirea celor 2,00 mp se va face in conditiile legii, pe baza de 
Protocol încheiat între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia de Intreţinere 
şi Administrare Patrimoniu şi S.C. Enel  Distributie Dobrogea S.A. 

Art.3 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputernicesc Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu si S.C. Enel  Distributie Dobrogea S.A. 

Art.4 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
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