
 

   

HOTARARE nr.67 
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in administrarea 

DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA a imobilului „CLUBUL PENSIONARILOR”, 
apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Garii bl.16, parter,  cu o suprafata utila de 

84,78 mp. 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de  
27.09.2012; 

Examinand proiectul de hotarare privind privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Tulcea in administrarea DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA a imobilului 
„CLUBUL PENSIONARILOR”, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Garii bl.16, 
parter,  cu o suprafata utila de 84,78 mp., proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul Directiei Economice nr.21419/21.09.2012 din cadrul UAT Municipiul Tulcea; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a), art 121 si art.123, al.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea in 
administrarea DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA a imobilului „CLUBUL 
PENSIONARILOR”, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Garii bl.16, parter,  cu 
o suprafata utila de 84,78 mp., in vederea desfasurarii unor activitati specifice persoanelor varstnice. 

Art. 2- Predarea – primirea imobilului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea si DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA. 

Art.3 – Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea sa semneze protocolul de predare – primire a 
imobilului in numele Consilului Local. 

Art.4 – Formalitatile de publicitate imobiliara cad in sarcina Directiei de Asistenta si Protectie Sociala. 
Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia Economica din cadrul 

Primariei municipiului Tulcea. 
Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotararea a fost adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
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