
HOTARAREA NR. 86 
 

privind darea in folosinta gratuita către Parohia “Sfantul Nicolae” a bunului imobil apartinand 
domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada Rosmarin (fostul PT26), in vederea 

amenajarii unui asezamant social pentru copii 
 
 

 

   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 
octombrie 2012; 

Examinând proiectul de hotărâre privind darea in folosinta gratuita către Parohia “Sfantul 
Nicolae” a bunului imobil apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada 
Rosmarin (fostul PT26), in vederea amenajarii unui asezamant social pentru copii, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.75/11.09.2012 inaintata de Parohia “Sfantul Nicolae” si raportul 
Direcţiei de  Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 20.654/G.6.895/15.10.2012; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), art.120 si art.124 din Legea nr.215/2001 
republicata privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1- Se da in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, către Parohia “Sfantul 
Nicolae”, bunul imobil apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, strada Rosmarin 
(fostul PT26), in vederea amenajarii unui asezamant social pentru copii. 
 Art.2-Predarea-primirea imobilului se va face în condiţiile legii, pe baza de Protocol încheiat 
între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu şi 
Parohia “Sfantul Nicolae”. 

Art.4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
        

 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                   Jr. BRUDIU Maria                                                    GAFAR Cantimir 
 
 


