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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 209 
 

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne, în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al 

municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii 

Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr. 41395, situat în Tulcea, strada 

Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Municipiului Tulcea 

 
 

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

data de   26 noiembrie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din 

holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF 

nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa 

primarului; 

Luând în discuţie adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 

Municipiului Tulcea nr. 9175/02.07.202, înregistrată la Direcția Întreținere și Administrare 

Patrimoniu,  Referatul nr. 22.008/19.06.2020 privind necesitatea extinderii spațiului unde își 

desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 

municipiului Tulcea, adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea nr. 36.7121/13.11.2020, 

înregistrată la Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu sub nr. 14.632/16.11.2020, 

referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

35.469/19.11.2020 și raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 

G.14.632/19.11.2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanței de Urgență nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi 

actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European rezidenţi în România; 

- Regulamentului nr. 1157/20.06.2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de 

identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi 

membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie; 
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În baza dispoziţiilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), 

art. 292 și ale anexei nr. 4, punctul 5 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. (2), 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 solicită trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul 

clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, 

strada Spitalului nr. 2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Municipiului Tulcea.  

Art. 2 Se declară bunul prevăzut la art. 1 din bun de interes public național în bun de 

interes public local. 

Art. 3 Preluarea efectivă se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea 

bunului din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în 

domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea şi după semnarea Protocolului de predare-preluare între părţi. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Inspectoratului de Poliție 

Județean Tulcea și Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu. 

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

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

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                  Claudia-Alina FRANDEȘ 
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