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HOTĂRÂREA NR. 77 
privind darea în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafață 

de 3037 mp - lotul nr. 5, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, 

strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40306, numărul cadastral 40306, pentru 

realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL” 
 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din 

data de 31.03.2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe a terenului în suprafață de 3037 mp - lotul nr. 5, aparținând domeniului public 

al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 

40306, numărul cadastral 40306, pentru realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii prin programul ANL”, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie adresa nr. 3842/06.02.2020, înregistrată la Direcția Întreținere și 

Administrare Patrimoniu sub nr. 2403/06.02.2020, formulată de Serviciul Dezvoltare Investiții, 

referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 4323/11.02.2020 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  

nr. G. 2403/10.02.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 3 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 13 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5) și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), 

art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se dă în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul în suprafață 

de 3037 mp - lotul nr. 5, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, 

strada 1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40306, număr cadastral 40306, pe 

perioada realizării obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

Art. 2 Lucrările de sistematizare a amplasamentului și lucrările necesare asigurării de 

utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe se realizează cu fonduri din 

bugetul local. 

 



 

 

Art. 3 La finalizarea lucrărilor de investiţii, terenul în suprafață de 3037 mp - lotul nr. 5, 

identificat prin Carte Funciară nr. 40306, număr cadastral 40306, aparținând domeniului public 

al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, utilităţile şi dotările  

tehnico-edilitare se preiau în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Predarea-primirea efectivă a terenului în suprafață de 3037 mp - lotul nr. 5 se face 

în baza unui proces-verbal încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea, prin Direcţia 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după semnarea 

actului de dare în folosință gratuită, în condiţiile legii. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcția 

Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea și Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

Art. 6 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 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri 

locali prezenţi. 
 

 

        CONTRASEMNEAZĂ,                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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