
           

  

 

  
   

           

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 122 
 

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 

382 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului proprietatea 

societății UNIREA SOCIETATE COOPERATIVĂ 
 

 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 27 iunie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 382 mp, situat în municipiul Tulcea, strada 

Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului proprietatea societății UNIREA SOCIETATE 

COOPERATIVĂ, proiect din iniţiativa Primarului;   
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată 

sub nr. 17749/13.06.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  

nr. G.7601 / 14.06.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 119 şi art. 121 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Ghidului notarilor publici actualizat în decembrie 2018; 

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 aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafaţă de 382 mp, cu valoarea de 171390 lei, situat în municipiul Tulcea, strada 

Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului proprietatea societății UNIREA SOCIETATE 

COOPERATIVĂ, în vederea actualizării cărții funciare cu nr. 3859/N vechi (CF nr.44014), 

conform planului de amplasament și delimitare al imobilului anexat, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea se  

modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  

Art.4 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 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 
prezenţi.  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

     SECRETAR,                            CONSILIER, 

  Jr. BRUDIU Maria                                                    ȘTEFAN Ionuț-Paul 







 


