
HOTĂRÂREA NR. 10 
privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Tulcea, a 
spațiului cu altă destinație decât cea de locuință,  aparținând domeniului public al municipiului 

Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7 bl.5, sc.A, ap.1 
 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 
2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din 
România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului public al 
municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7 bl.5, sc.A, ap.1, proiect din 
iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
32.529/15.01.2019 şi raportul nr. G.16.392/15.01.2019 prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Ţinând seama de dispoziţiile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c) şi art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

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 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1 Se dă în folosinţă gratuită Asociației  Naționale a Surzilor din  România – Filiala Tulcea, spațiul 
cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului privat al municipiului, în suprafaţă de 105,81mp, 
situat în Tulcea, str. 1848 nr.7 bl.5, sc.A, ap.1, pe o perioada de 10 ani, pentru desfășurarea activității asociației. 

Art. 2 Titularul dreptului de folosință gratuită răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa sa, potrivit 
prevederilor legale. 

Art. 3 (1) Predarea-primirea imobilului se va face în condiţiile legii, pe baza de Protocol de predare-
preluare încheiat între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu şi Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Tulcea. 

(2) Prin protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1), părțile vor stabili modul de utilizare și 
exploatare a bunului potrivit destinației sale. 

Art. 4 Dreptul de folosință gratuită al Asociației Naționale a Surzilor din  România – Filiala Tulcea 
asupra bunului primit conform art. 3 încetează în situația în care se constată că bunul nu este folosit potrivit 
destinației sale, în condițiile legii. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Tulcea. 

Art. 6 Secretarul Unităṭii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 

 
 
 
 


