
          

  

 

  

   
           

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 
     

   HOTĂRÂREA NR. 188 
pentru modificarea suprafeței utile a spațiului, aparținând domeniului privat  

al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl.B2,  

de la 24,38 mp la 37,44 mp 

 

  

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, 

din data de 27 septembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea suprafeței utile a spațiului, 

aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl.B2, 

de la 24,38 mp la 37,44 mp, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 

înregistrată sub nr. 28.438/16.09.2019 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu nr.G. 11.706/10.09.2019; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere prevederile anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 

privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea;  
În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. c) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se modifică suprafața utilă a spațiului, aparținând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl.B2, de la 24,38 mp la 37,44 mp, din 

care 35,47 mp în cotă exclusivă și 1,97 mp cota parte de ½ din suprafaţă de 3,94 mp, 

conform anexei care este parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 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 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 SEDINȚĂ 

             SECRETAR,                                            CONSILIER, 

      Jr. BRUDIU Maria                                   VÂLCU Dumitru 

 

 

 



 

 
 

 


