
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 67 
privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Tulcea a Navei 

de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” şi  preluarea acesteia în 
administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30 martie  2016; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Tulcea a Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” şi preluarea 
acesteia în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, proiect din iniţiativa 
Primarului;   
           Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
8774/23.03.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.4716/23.03.2016; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 863 lit.e) din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al. (5) lit. a), art. 120 şi art.123 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul art.45, al.(1), (3), (6), art.49 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Tulcea, a 

Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun”. 
Art.2 Inventarele bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Tulcea se 

modifică în mod corespunzător. 
Art.3 Se aprobă preluarea în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

a Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun”, aparţinand domeniului public al 
municipiului Tulcea. 

Art.4 Predarea – primirea Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” se va 
face pe bază de Protocol încheiat între S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA şi Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.5 Toate cheltuielile determinate cu administrarea, întreţinerea, exploatarea, folosirea si 
repararea Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun”, vor fi suportate prin 
subvenţie de la bugetul local. 
 Art.6 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 115/24.04.2003. 

Art.7 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 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                                                       SEVASTIN ANA Elena  
 


