
HOTĂRÂREA NR.72 
privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenurilor în 

suprafaţă de 881 mp, fiecare, aferente drumurilor de exploatare DE 647 şi DE 649, 
situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43 

 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 septembrie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 
municipiului Tulcea a terenurilor în suprafaţă de 881 mp, fiecare, aferente drumurilor de 
exploatare DE 647 şi DE 649, situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43, proiect 
din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 24.999/12.09.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. 11.157/12.09.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art.10, art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c), art.119 şi art.120 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a 
terenurilor în suprafaţă de 881 mp, fiecare, aferente drumurilor de exploatare DE 647 şi 
DE 649, situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43, conform planurilor anexate, 
părţi integrante din prezenta hotărâre. 

Art.2  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea 
se  modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.4 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri 
locali prezenţi. 
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