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       HOTĂRÂREA NR.116 
privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 2269 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Viitorului nr. 4, 

identificat prin carte funciară nr. 38805, număr cadastral 38805, în proprietatea  

Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică” 

 

 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

din data de 28 mai 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în 

suprafaţă de 2269 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, strada Viitorului nr. 4, identificat prin carte funciară nr. 38805, număr cadastral 

38805, în proprietatea Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică”, proiect din 

iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr. 18/05.09.2019 înaintată de Parohia “Intrarea în 

Biserică a Maicii Domnului”, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială 

Municipiul Tulcea sub nr. 27.463/06.09.2019 și la Direcția Întreținere și Administrare 

Patrimoniu sub nr. 11.654/09.09.2019, referatul de aprobare întocmit de Primarul 

municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 13537/15.05.2020 și raportul Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G.11654/15.05.2020; 

Luând în considerare: 

          - Decizia nr. 392/26.08.2002 emisă de ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, 

privind înființarea Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; 

          - Protocolul nr. 5850/04.04.2018 între Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

prin Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu şi Parohia “Intrarea în Biserică a 

Maicii Domnului”; 

           - Procesul-verbal de predare-primire a terenului nr. 5851/04.04.2018; 

           - Autorizațiile de construire nr. 03/11.01.2011 și nr. 36/13.02.2018; 

           - Extrasul de carte funciară nr. 38805, nr. cadastral 38805 privind terenul în 

suprafață de 2269 mp, din Tulcea, strada Viitorului nr. 4; 

  - CIF 14658791 Parohia “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, strada 

Viitorului nr.4. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 1 alin. (1), (2) și (3), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3) și (4) și art. 4 din 

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile 

aflate în folosinţa unităţilor de cult; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 40/28.03.2002 privind 

atribuirea în folosință gratuită Protoieriei Tulcea a suprafeței de 1500 mp teren din 

domeniul privat al municipiului Tulcea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Biserica Ortodoxă” str. Viitorului Tulcea; 

 



  

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 163/31.10.2013 privind 

modificarea suprafeței de teren, aparținând domeniului privat al municipiului, situată în 

Tulcea, str. Viitorului nr. 4, de la 1500 mp la 2269 mp, conform măsurătorilor topo 

cadastrale și atribuirea acesteia în folosinţă gratuită Parohiei “Intrarea în Biserică a 

Maicii Domnului”; 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (2), 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,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art. 1 Se transmite fără plată în proprietatea Parohiei „Intrarea Maicii Domnului 

în biserică” terenul în suprafaţă de 2269 mp, aparținând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Viitorului nr. 4, identificat prin carte 

funciară nr. 38805, număr cadastral 38805. 

Art. 2 Se interzice înstrăinarea şi schimbarea destinaţiei, parţială sau totală, a 

terenului în suprafaţă de 2269 mp timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de 

proprietate, încălcarea acestor prevederi atrăgând nulitatea absolută a actului de 

transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară. 

Art. 3 Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în 

termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art. 4 Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a 

proprietăţii vor fi suportate din fondurile parohiei. 

Art. 5 Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea, domnul dr. ing.  

Constantin Hogea, cu semnarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de 

proprietate. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art. 7 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 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 

consilieri locali prezenţi.  

 

                CONTRASEMNEAZĂ,                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

               SECRETAR GENERAL,               CONSILIER, 

                   Jr. Brudiu Maria                                       Drăniceanu Daniel          

 


