
HOTĂRÂREA NR.11 
privind constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și pentru utilități noi, 

asupra terenului în suprafață de 12 mp, aferent imobilului aparținând domeniului privat 
al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Dimitrie Sturdza nr. 14-16  

 
 

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

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere cu 
piciorul și pentru utilități noi, asupra terenului în suprafață de 12 mp, aferent imobilului 
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Dimitrie Sturdza 
nr. 14-16, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr.1274/16.01.2019 şi raportul nr. G.975/16.01.2019, prezentat de Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu;  

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017 privind aprobarea 

listei cuprinzând „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Tulcea”; 

- Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare ; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 121 din Legea 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și pentru 
utilități noi, în favoarea doamnei Mihail Aurelia, în calitate de proprietar al imobilului situat în 
Tulcea, strada Cezar nr. 5, asupra terenului în suprafață de 12 mp, aferent imobilului aparținând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Dimitrie Sturdza nr. 14-16, 
identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Dreptul de servitute de trecere cu piciorul și pentru utilități noi asupra terenului în 
suprafață de 12 mp, aferent imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, 
situat în Tulcea, strada Dimitrie Sturdza nr. 14-16, se constituie prin încheierea unui contract 
între cele două părți, Municipiul Tulcea prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în 
calitate de proprietar al fondului aservit și doamna Mihail Aurelia, în calitate de proprietar al 
fondului dominant, cu plata unei despăgubiri juste în sumă de 24 lei/an, care se va indexa anual 
cu indicele de inflație și o despăgubire prealabilă în sumă de 29 lei, care se achită înainte de 
semnarea contractului. 

Art.3 Stingerea dreptului de servitute de trecere cu piciorul și pentru utilități noi se face 
în condițiile prevăzute de Codul Civil. 

Art.4 Beneficiarul dreptului de servitute va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările 
pentru a exercita și conserva servitutea, fiind interzisă edificarea de construcții pe terenul asupra 
căruia se instituie servituțea de trecere. 



Art.5 Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situaţia fondului aservit şi nu poate 
produce prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servituţii.  

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.7 Secretarul Unității 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 


