
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 23 AUGUST 

2016 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 48 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea şi din administrarea Consiliului 
Local al municipiului Tulcea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a suprafeţei utile de 13,73 mp, 
aferentă camerei nr.14 din corpul de clădire C3 a imobilului situat în Tulcea, strada Spitalului 

nr.2 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
23 august 2016.        
 Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea şi 
din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a suprafeţei 
utile de 13,73 mp, aferentă camerei nr.14 din corpul de clădire C3 a imobilului situat în Tulcea, strada 
Spitalului nr.2, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr.22.959/22.08.2016, Memorandumul nr.20/10256SSC/24.06.2016 şi raportul prezentat de Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 22.221/G.10.256 din 22.08.2016;   

Ţinând seama de HCL nr.129/31.05.2007 privind trecerea din domeniul public al judeţului 
Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în 
administrarea Consiliului municipal Tulcea a unei părţi (8 încăperi) din imobilul situat în Tulcea, strada 
Spitalului nr.2 (incinta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea), în vederea funcţionării Serviciului 
Public Local de Evidenţă a Persoanei al municipiului Tulcea. 
 Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art.10, art. 36, al. (2) lit. c) şi art. 120 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 public al municipiului Tulcea şi din administrarea 
Consiliului Local al municipiului Tulcea în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a suprafeţei utile de 
13,73 mp, aferentă camerei nr.14 din corpul de clădire C3 a imobilului situat în Tulcea, strada 
Spitalului nr.2. 

Art.2 Predarea efectivă se va face pe bază de Protocol de predare - preluare încheiat între 
părţi, după adoptarea Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului prevăzut la art.1 în domeniul 
public al statului şi după înscrierea acestuia în inventarul centralizat al statului.  

Art.3  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tulcea se  
modifică în mod corespunzator. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 



Art.5 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
   

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 16 consilieri locali prezenţi. 
 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                     TEODORESCU Mircea 

 
 


