
HOTARAREA NR.132 
pentru modificarea si comasarea pozitiilor 968 si 969 din “Inventarul bunurilor  

care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea 
unitatii de invatamant Liceul de Arte “George Georgescu”, strada Gavrilov 

Corneliu nr.166  
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara 
la data de 24 septembrie 2015; 

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si comasarea pozitiilor 968 si 
969 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” 
privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul de Arte “George Georgescu”, strada 
Gavrilov Corneliu nr.166, proiect din iniţiativa Viceprimarului;   

Luand în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 23.595 / 09.09.2015 si raportul nr. G.12.415 / 09.09.2015, prezentat 
de Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- pozitiilor 968 si 969 din anexa la HCL nr.133/2008 privind insusirea 

Inventarului bunurilor care apartin domeniul public al municipiului Tulcea; 
În baza dispozitiilor art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit. c) si art.120 din Legea 

nr.215/2001 republicata,  privind administraţia publică locală, cu modificarile ulterioare; 
În temeiul art.45, al.(1), (3) si (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  

nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publică locală, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
Art.1 Se modifica si se comaseaza  pozitiile 968 si 969 din “Inventarul bunurilor 

care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de 
invatamant Liceul de Arte “George Georgescu”, strada Gavrilov Corneliu nr.166, dupa 
cum urmeaza: 

                          

- Liceul de Arte “George Georgescu” Anul PIF              St=2069 mp din care: Act doveditor de preluare 
  str. Gavrilov Corneliu nr.166                   1940                Sctotala = 910 mp                  HCL nr.10/2001 

                          

Art.2 Inventarul domeniului public al municipiului Tulcea se modifica in mod 
corespunzator. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea si Directia Economica. 

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri 
locali prezenţi. 
 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                     CHISTRUGĂ Corneliu Petre 


