
HOTARAREA NR.72 
 

privind folosirea cu titlu gratuit a bazelor sportive apartinand domeniului public  
al municipiului Tulcea, de catre Asociatia Sportiva Fotbal Club “Delta” Tulcea 

 
 
 
   Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 18 
aprilie 2013; 

Examinând proiectul de hotarare privind folosirea cu titlu gratuit a bazelor sportive apartinand 
domeniului public al municipiului Tulcea, de catre Asociatia Sportiva Fotbal Club “Delta” Tulcea, proiect 
din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa nr.295/09.04.2013 inaintata de Asociatia Sportiva Fotbal Club “Delta” 
Tulcea si raportul Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 8687/2928/2013; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, republicata; 
 In baza dispoziţiilor art.10, art.36, al.(2) lit.c 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 folosirea cu titlu gratuit de catre Asociatia Sportiva Fotbal Club “Delta” Tulcea a 
obiectivelor Stadionul Delta - str.Tineretului nr.2, Stadionul Cosma Zait - str.Granitului nr.1 si Sala 
Multifunctionala - str.Isaccei nr.20, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, in perioada 
desfasurarii activitatilor competitionale si de antrenament, pe durata functionarii asociatiei.   

Art. 2 – Asociaţia Sportivă Fotbal Club “Delta” Tulcea are obligaţia să permită desfăşurarea de 
antrenamente şi activităţi de pregătire şi organizare a competiţiilor sportive şi copiilor din şcoli şi cluburi 
sportive şcolare. 

Art. 3 - Predarea-primirea imobilelor 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 Asociatia 
Sportiva Fotbal Club “Delta” Tulcea. 

Art. 4 - Orice act administrativ emis pana la data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste Direcţia de Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art. 6 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 
 
 
 


