
HOTARAREA NR.141 
privind modificarea suprafetelor de teren aferente loturilor 4 si 6, situate in Tulcea 
str.Victoriei nr.27 si trecerea terenului in suprafata de 171 mp, lot 4, din domeniul 

privat al municipiului in domeniul public al municipiului, pentru destinatia 
de cale de acces 

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara  
din data de 26 septembrie 2013; 

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea suprafetelor de teren aferente 
loturilor 4 si 6, situate in Tulcea str.Victoriei nr.27 si trecerea terenului in suprafata de 171 
mp, lot 4, din domeniul privat al municipiului in domeniul public al municipiului, pentru 
destinatia de cale de acces, proiect din  intiativa Primarului; 

Luand in discutie raportul nr.G.6873/13.09.2013 prezentat de Direcţia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile: 
- art.863, lit.e) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-art.8 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2) lit. c) 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; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 – Se modifica suprafata de teren aferenta lotului 4, situat in Tulcea 
str.Victoriei nr.27, avand nr. Cadastral 35747, de la 106 mp la 171 mp. 

Art.2 - Se modifica suprafata de teren aferenta lotului 6, situat in Tulcea 
str.Victoriei nr.27, avand nr. Cadastral 35749, de la 1609 mp la 1544 mp. 

Art.3 - Se aproba trecerea din domeniul privat al municipiului in domeniul public al 
municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 171 mp, aferent lotului 4, situat in Tulcea 
str.Victoriei nr.27, pentru destinatia de cale de acces. 

Art.4 - Inventarele bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al   
municipiului Tulcea se vor modifica in mod corespunzator. 

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputernicesc Directia de Intretinere 
si Administrare Patrimoniu si Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

Art.6 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 
si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               SEVASTIN Ana Elena 


