
           

  

 

  

   
           

România 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 144 
privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 

1.558 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mică nr.1, identificat cu număr cadastral 340, 

Carte Funciară nr. 31268 
 

 

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

de 30 iulie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului 

Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.558 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mică nr.1, 

identificat cu număr cadastral 340, Carte Funciară nr. 31268, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea 

înregistrată sub nr. 20.461/17.07.2020 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu nr. G.9705/10.07.2020; 

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

Ținând seama de prevederile: 

- Titlului II - Proprietatea privată, art. 557 alin. (2) și (4) din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ghidului notarilor publici actualizat în decembrie 2019; 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 354 și  art. 355 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  (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a),  

art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafaţă de 1.558 mp, cu valoarea de 716.487 lei, situat în municipiul Tulcea, strada Mică nr.1, 

identificat cu număr cadastral 340, Carte Funciară nr. 31268, astfel: 
 

Denumirea  bunului imobil Suprafața 

- mp - 

Valoare 

- lei - 

Situația  juridică 

Teren strada Mică nr.1  

aferent locuințe și spații comerciale 

1.558 716.487 Contracte de concesiune în cotă indiviză: Narcisa-Mob Design SRL -

360,38mp, Pajura SRL -24,61mp, Androne Natașa -18,37mp, Electro-

Sanitas SRL -7,20 mp, Goga Gheorghe -23,44mp 
 

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 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 16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi.  
 

CONTRASEMNEAZĂ     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

          SECRETAR GENERAL,                          CONSILIER, 

  Jr. Maria BRUDIU                                                            Lavinia VIZAUER 


