HOTARAREA NR. 15
pentru modificarea si completarea HCL nr. 74/31.03.2011 privind trecerea din domeniul public al
statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea
si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea, strada Antenei FN
– integral si imobilul 397 Tulcea, strada 1848 (incinta UM 02044) – partial, modificata si completata
prin HCL nr.152/30.06.2011
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
14.02.2013;
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 74/31.03.2011
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in
domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile –
imobilul 5281 Tulcea, strada Antenei FN – integral si imobilul 397 Tulcea, strada 1848 (incinta UM
02044) – partial, modificata si completata prin HCL nr.152/30.06.2011, proiect din initiativa
Primarului;
Luand in discutie adresa nr.19.959/12.10.2012 inaintata de Institutia Prefectului-Judetul Tulcea
si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G.472/21.01.2013;
Avand in vedere prevederile HG nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor
imobile situate în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului;
Tinand seama de HCL nr.74/31.03.2011 privind trecerea din domeniul public al statului si din
administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in
administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea- integral, str. Antenei
FN si imobilul 397 Tulcea – partial, str. 1848 (incinta UM 02044), modificata si completata prin HCL
nr.152/30.06.2011
In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art. 120 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;
HOTARASTE:

Art.I - Se modifica si se completeaza HCL nr.74/31.03.2011 privind trecerea din domeniul public
al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului
Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea, strada
Antenei FN – integral si imobilul 397 Tulcea, strada 1848 (incinta UM 02044) – partial, modificata si
completata prin HCL nr.152/30.06.2011, dupa cum urmeaza:
1. Se modifica art.1 alin.(2) din HCL nr. 74/2011, care va avea urmatorul continut:
“Art.1, alin.(2)-Terenul se utilizeaza in vederea realizarii de locuinte prin programe derulate de
Agentia Nationala pentru Locuinte sau prin proiecte de parteneriat public-privat cu investitori privati
interesati in dezvoltari imobiliare.”
2. Se modifica art.3 din HCL nr. 74/2011, care va avea urmatorul continut:

“Art.3-Consiliul Local al Municipiului Tulcea va transfera in domeniul public al statului si in
administrarea Ministerului Apararii Nationale, in baza solicitarii Unitatilor Militare aflate pe teritoriul
judetului Tulcea, un numar de unitati locative corespunzator cererilor inregistrate la nivelul acestor
structuri, dar nu mai mult de 20% din totalul locuintelor construite prin programele derulate prin
Agentia Nationala pentru Locuinte sau prin proiecte de parteneriat public-privat cu investitori privati
interesati in dezvoltari imobiliare, in maxim 3 luni de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.”
Art.II. -Celelalte prevederi ale HCL nr.74/2011, modificata si completata prin HCL
nr.152/30.06.2011, raman neschimbate.
Art.III. -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere
si Administrare Patrimoniu Tulcea.
Art.IV-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
FRANDEŞ Claudia Alina

