
           

  

 

  

   
 

          Judeţul Tulcea 
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                                                                 Municipiului Tulcea 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 222 
privind schimbarea destinaţiei imobilului, aparţinând domeniului public 

al municipiului Tulcea, situat în str. Păcii nr. 7, bl. 21, sc. A, ap. 3, 

din locuinţă de serviciu, în locuinţă socială 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31 octombrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului, aparţinând 

domeniului public al municipiului Tulcea, situat în str. Păcii nr. 7, bl. 21, sc. A, ap. 3, din locuinţă de 

serviciu, în locuinţă socială,  proiect din initiativa Primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub         

nr. 32.840/17.10.2019 și raportul  prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu               

nr. 12.958/11.10.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 lit. c) și art. 38 – art. 50 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei 

nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 73/30.03.2017 privind trecerea din 

domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului a imobilului situat în Tulcea, 

strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu; 

În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (7) lit. b) din 

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

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) şi (3), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. (4) 

şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. 21, sc. A, ap. 3, din locuinţă de serviciu, în 

locuinţă socială. 

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 73/30.03.2017 privind trecerea din domeniul privat al municipiului în 

domeniul public al municipiului a imobilului situat în Tulcea, strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi 

schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu se revocă. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenti. 
 CONTRASEMNEAZĂ                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                SECRETAR GENERAL,                                                           CONSILIER, 

                   Jr. Brudiu Maria                                                        Vâlcu Dumitru 
 

 


