
HOTĂRÂREA NR.14 
 

privi d darea î  folosi ță gratuită a i o ilului aparți â d do e iului pu li  al 
u i ipiului Tul ea, situat î  Tul ea, str.Mah udiei r.17, ătre 

S.C. Servicii Publice S.A. 

 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, jude ul Tulcea, întrunit în şedin a ordinară, 
din data de 31 ianuarie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului 
aparținând domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, str.Mahmudiei nr.17, către 
S.C. Servicii Publice S.A., proiect din ini iativa Primarului; 

Luând în discu ie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 1.057/15.01.2018 şi raportul nr. G.13.721/10.01.2018 prezentat de 

Direc ia de Între inere şi Administrare Patrimoniu; 
Re inând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

inând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 133/30.10.2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care apar in domeniului 
public al municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. 874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispozi iilor art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c) art.119, art.120 şi art. 124 din 

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

În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 

nr.215/2001 privind administra ia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se dă în folosin ă gratuită către S.C. Servicii Publice S.A., pe o perioadă de 
10 ani, începând cu data de 01 februarie 2018, imobilul apar inând domeniului public al 
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.Mahmudiei nr.17, pentru destina ia de sediu 
firmă. 

Art.2 Predarea-primirea imobilului din Tulcea, str. Mahmudiei, nr.17 se va face în 

condițiile legii, pe baza de Protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

prin Direc ia de Între inere şi Administrare Patrimoniu şi S.C. Servicii Publice S.A.. 



Art.3 Cu ducerea la î depli ire a preze tei Hotărâri se î puter icește Direcţia de 
Î treţi ere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.4 Secretarul u icipiului Tulcea va asigura co u icarea preze tei Hotărâri 
autorităţilor și persoa elor i teresate pe tru ducerea la î depli ire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

preze ţi. 

 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
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