
HOTARAREA NR.136 
privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al 

municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.993 mp, situat in Tulcea, strada 
1848 nr.14A, lot 4 si darea acestuia in folosinta gratuita catre Agentia Nationala 

pentru Locuinte pentru realizarea obiectivului „Locuinte pentru credit ipotecar” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 24.09.2015; 

Examinand proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al 
municipiului in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.993 
mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.14A, lot 4 si darea acestuia in folosinta gratuita catre 
Agentia Nationala pentru Locuinte pentru realizarea obiectivului „Locuinte pentru credit 
ipotecar”, proiect din initiativa Viceprimarului municipiului Tulcea;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea 

 nr. 24271/16.09.2015 si raportul Directiei de Intretinere si Administratie Patrimoniu  
nr. 12654/16.09.2015; 

Avand in vedere : 
- dispozitiile art.2 alin.(1), lit.e), art.3 alin.(1) si alin.(5) din Legea nr.152/1998 

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate 
publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 10, art. 36, alin.(2) lit.c) si art.124 din Legea nr. 215/2001 
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (1), (3), ( 6), art. 49 si art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al 
municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.993 mp, situat in Tulcea, strada 1848 
nr.14A, lot 4. 

Art. 2  Inventarele bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al  
municipiului Tulcea se modifica in mod corespunzator. 

Art. 3 Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte, a terenului in suprafata de 3.993 mp, din domeniul privat al municipiului 
Tulcea, situat in Tulcea, strada 1848 nr.14A, lot 4, pentru obiectivul „Locuinte pentru 
credit ipotecar”, pe perioada realizarii investitiilor. 

Art. 4 Lucrarile necesare asigurarii cu utilitati si dotari tehnico-edilitare a 
constructiilor de locuinte se vor realiza din bugetul local. 

Art. 5 La finalizarea lucrarilor de investitii, terenul in suprafata de 3.993mp, 
utilitatile si dotarile tehnico-edilitare vor fi preluate spre administrare de catre Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea. 



Art. 6 Predarea-primirea terenului in suprafata de 3.993 mp, situat in Tulcea, strada 
1848 nr.14A, lot 4 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 Agentia Nationala pentru Locuinte. 

Art. 7  Cu ducerea la indeplinire  a prezentei Hotarari se imputerniceste  Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art. 8  Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
persoanelor si autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

        Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 
prezenţi. 
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