
HOTĂRÂREA NR. 227 
pentru modificarea și completarea poziției 279 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 133/30.10.2008 privind bunul imobil Secție Uzină de apă, situat în Tulcea, strada Tineretului și 
dezmembrarea acestuia în două loturi 

 
 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data  

26 iulie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 279 din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 privind bunul imobil Secție Uzină de apă, situat în Tulcea, strada 
Tineretului și dezmembrarea acestuia în două loturi, proiect din iniţiativa Viceprimarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, domnul ing. Petre 
Marinescu înregistrată sub nr. 19.589/11.07.2018 şi raportul nr. G.8.583/11.07.2018, prezentat de Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.133/30.10.2008 

privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (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, alin. (1), (3) şi (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 modifică și se completează poziția 279 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 133/30.10.2008, cu suprafaţă construită a 25 de construcții edificate pe terenul în suprafață de 39.826 
mp, aferent imobilului Secție Uzină de apă, situat în Tulcea, strada Tineretului, conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea însușit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 39.826 mp, aparţinând domeniului public 
al municipiului Tulcea, aferent bunului imobil Secție Uzină de apă, situat în Tulcea, strada Tineretului, cu 
nr. cadastral 34734, înscris în cartea funciară 34734 UAT Tulcea, în două loturi, potrivit planului de 
situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

1) lotul nr.1, având suprafaţa măsurată de 37665 mp, pe care se află construcţiile de la C1 la C24; 
2) lotul nr.2, având suprafaţa măsurată de 2161 mp, pe care se află construcţia C25. 
Art.4 Se împuternicesc cu semnarea actului de dezmembrare în formă autentică Primarul 

municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau unul din cei doi Viceprimari, doamna  
ing. Andaluzia Luca ori domnul ing. Petre Marinescu. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea și S.C. Aquaserv S.A.. 

Art.6 Secretarul Unităţii 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 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi.  

 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 



 

 



 

 


