
HOTARAREA NR.38 
privind darea în folosinţă gratuita a trei barci, apartinand  domeniului public al municipiului Tulcea, in 

favoarea Clubului Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, intrunit în sedinta ordinara  din data de 28 martie 
2013; 

Examinand proiectul de hotarare privind darea în folosinţă gratuita a trei barci, apartinand domeniului 
public al municipiul Tulcea, in favoarea Clubului Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea, proiect din  intiativa 
Primarului; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Luand in discutie adresa Clubului Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea nr.8415/2012 si raportul Directiei 

de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr.G 2122/21.03.2013; 
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Tinand seama de prevederile art. 874 din  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c), al.(5) lit. a) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.45, al.(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 aproba darea în folosinţă gratuita a trei barci, apartinand domeniului public al municipiul Tulcea, 
in favoarea Clubului Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 
inca 1 an, la solicitarea Clubului Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea, pentru antrenarea sportivilor de kaiac-
canoe. 

Art.2 Predarea – primirea bunurilor se va face in conditiile legii, pe baza de protocol încheiat între Directia 
de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea si Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea. 

Art.3 Beneficiarul are obligatia de a folosi bunurile conform destinatiei si de a executa la timp si in bune 
conditii lucrarile de intretinere si reparatii a acestora, precum si de a asigura spatii pentru iernat. 

Art.4 Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea va achita Directiei de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea, contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu transportul acestor barci. 

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea. 

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

 

Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 


