
HOTARAREA NR.163 
 

privind modificarea suprafetei de teren, apartinand domeniului privat al 
municipiului, situata in Tulcea, str.Viitorului nr.4, de la 1500 mp la 2269 mp, 

conform masuratorilor topo cadastrale si atribuirea acesteia în folosinţă gratuita 
Parohiei “Intrarea in Biserica a Maicii Domnului” 

 
 
 
 
 

   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 31 octombrie 2013; 

Examinând documentaţia intocmita privind modificarea suprafetei de teren, 
apartinand domeniului privat al municipiului, situata in Tulcea, str.Viitorului nr.4, de la 
1500 mp la 2269 mp, conform masuratorilor topo cadastrale si atribuirea acesteia în 
folosinţă gratuita Parohiei “Intrarea in Biserica a Maicii Domnului”, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.8/2013 inaintata de Parohia “Intrarea in Biserica a 
Maicii Domnului” si raportul Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 
G.7.598/15.10.2013; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c), art.121 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 aproba modificarea suprafetei de teren situata in Tulcea, str.Viitorului 

nr.4, inregistrata la pozitia 611 din Inventarul domeniului privat al municipiului actualizat, 
conform masuratorilor topo cadastrale, de la 1500 mp la 2.269 mp, in vederea inregistrarii 
in cartea funciara. 

Art.2- Inventarul domeniului privat al municipiului Tulcea se va modifica in mod 
corespunzator. 

Art.3- Se atribuie in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, către 
Parohia “Intrarea in Biserica a Maicii Domnului”, terenul in suprafata de 2.269mp, 
apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Viitorului nr.4, in 
vederea functionarii lăcaşului de cult. 

Art.4-Predarea-primirea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de Protocol 
încheiat între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu şi Parohia “Intrarea in Biserica a Maicii Domnului”, dupa 
incheierea formalitatilor de publicitate imobiliara, care cad in sarcina beneficiarul 
terenului. 

Art.5- Se aproba rezilierea contractul de concesiune nr. 8599/08.05.2002 incheiat 
intre Consiliul Local Tulcea si Protoieria Tulcea pentru terenul in suprafata de 1500mp, 
apartinand domeniului privat al localitatii, cu destinatia – construire Biserica Ortodoxa. 

Art.6- Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea art.1 din HCL 
nr.40/28.03.2002, privind atribuirea in folosinta gratuita Protoieriei Tulcea a suprafetei 



de 1500mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea si aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu „Biserica Ortodoxa”. 

Art.7- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Art.8-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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