
HOTĂRÂREA NR.152  
 

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA 
URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE TEREN 

DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară 
la data de 24 septembrie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 
fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE 
TEREN DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA”, proiect din 
iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 25154/21.09.2015 şi raportul Serviciului Dezvoltare Investiţii 
înregistrat sub nr. 25153/17.07.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art.11 şi art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de 
Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 111/31.05.2012; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi alin. (5) lit.”a”, art. 119,  
art. 120 şi art.123 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1), (3) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;           
 

                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum şi înregistrarea în 
evidenţele contabile ale Primăriei Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe şi a obiectelor 
de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de 
investiţii “REABILITARE TEREN DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL 
TULCEA”, în valoare totală de 1.265.892,97 lei, conform anexei nr. 1, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Se aprobă darea în administrare Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea şi înregistrarea în 
evidenţele contabile a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de natura mijloacelor 
fixe, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii “REABILITARE TEREN 
DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA”, în valoare totală de 
1.265.892,97 lei, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea 
se modifică în mod corespunzător. 



ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică, Serviciul Dezvoltare Investiţii şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare a 
Patrimoniului.   
        ART. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire 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 
 
 
 


