
HOTĂRÂREA NR. 300 
privind modificarea suprafeței de teren situată în Tulcea, strada Antenei FN, înregistrată la 
poziţia 918 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, din 10075 
mp în 6740 mp, potrivit cărţii funciare nr.39743 și dezmembrarea acesteia în două loturi 

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

25 octombrie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren situată în Tulcea, strada 

Antenei FN, înregistrată la poziţia 918 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 29/27.02.2017, din 10075 mp în 6740 mp, potrivit cărţii funciare nr. 39743 și dezmembrarea acesteia în 
două loturi, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 29.049/15.10.2018 şi raportul nr. G.13.000/11.10.2018, 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.29/27.02.2017 privind aprobarea listei 

cuprinzând “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea”; 
- Extrasului de Carte Funciară nr. 39743 din 29.11.2017; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 121 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 suprafața de teren situată în Tulcea, strada Antenei FN, înregistrată la poziţia 918 
din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, din 10075 mp în 6740 mp, potrivit cărţii 
funciare nr. 39743. 

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 6740 mp, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Antenei FN, identificat cu nr. cadastral 39743, înscris în cartea 
funciară nr. 39743 Unitatea Administrativ-Teritorială  Tulcea, în două loturi, după cum urmează: 

1) lotul nr. 1, având suprafaţa măsurată de 3316 mp; 
2) lotul nr. 2, având suprafaţa măsurată de 3424 mp, din care suprafață construită 1606 mp. 
Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea se modifică în 

mod corespunzător. 
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 
Andaluzia Luca ori domnul Petre Marinescu. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Management 
Proiecte cu Finațare Externă și Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

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 prezenți. 
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