
HOTARAREA NR. 100 
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata 

de 6 mp, situat in Tulcea, str.Portului FN, vis-a-vis de Casa Sindicatelor, langa digul 
de protectie si darea acestuia in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Tulcea 

in vederea amplasarii unui panou de informare exterioara 
 

 
 

   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
mai 2012; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea in domeniul public al municipiului a 
terenului in suprafata de 6 mp, situat in Tulcea, str.Portului FN, vis-a-vis de Casa Sindicatelor, langa 
digul de protectie si darea acestuia in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Tulcea in vederea 
amplasarii unui panou de informare exterioara, proiect din iniţiativa Primarului; 
        Luând în discuţie adresa inaintata de Consiliul Judetean Tulcea nr.9.901/G.3.033/2012, adresa nr. 
605/28.02.2011, inaintata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea si raportul Direcţiei 
Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr.9.901/G.3.033/22.05.2012; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 In baza dispoziţiilor: 
-  art.874 din c.c. aprobat prin Legea 287/2009;  
- art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art.124 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica 
locala, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-  art.15, lit.a) din Legea nr.50/1991 republicata si modificata  privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii; 
 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 aproba inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 6 
mp, situat in Tulcea, str.Portului FN, vis-a-vis de Casa Sindicatelor, langa digul de protectie. 

Art.2-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea se va 
modifica in mod corespunzator. 

Art.3-Se aproba darea in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Tulcea, pe o perioada de 10 
ani, a terenului in suprafata de 6 mp, situat in Tulcea, str.Portului FN, vis-a-vis de Casa Sindicatelor, 
langa digul de protectie, in vederea amplasarii unui panou de informare exterioara. 

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 adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 


