
HOTARAREA nr.54 
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 268/2010 

privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 113, 66 
ha, polderul Zaghen, modificata si completata prin HCL nr.8/2011 si HCL nr.37/2011 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara din 
data de  14 martie 2014; 
 Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Tulcea nr. 268/2010 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a 
terenului in suprafata de 113, 66 ha, polderul Zaghen, modificata si completata prin HCL 
nr.8/2011 si HCL nr.37/2011, proiect din initiativa Primarului; 
 Tinand seama de prevederile Sentintelor Civile nr. 3879/06.12.2009 respectiv nr. 
2079/24.05.2013 si adresa nr. 6489/11.03.2014, inaintata de Comisia municipala pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr. G  1718/12.03.2014; 
 Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 268/2010 privind inventarierea 
in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 113,66 ha, polderul Zaghen,  
modificata si completata prin HCL nr.8/2011 si HCL nr.37/2011; 
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (1)  si alin (2) lit. c),  art. 119 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 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se modifica titlul Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 268/2010 
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 113,66 ha, 
polderul Zaghen, modificata si completata prin HCL nr.8/2011 si HCL nr.37/2011, care va avea 
urmatorul continut:  

 “privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 
112,16 ha, polderul Zaghen” 

Art.2 – Se modifica art 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 
268/2010 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata de 
113,66ha, polderul Zaghen, modificata si completata prin HCL nr.8/2011 si HCL nr.37/2011, 
care va avea urmatorul continut:  

“Art.1 – Se aproba inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in 
suprafata de 112,16 ha, polderul Zaghen, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare”. 

Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 
268/2010, modificata si completata prin HCL nr.8/2011 si HCL nr.37/2011, raman neschimbate. 

Art.4- Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu  

Art.5 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor  interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                 CONSTANTIN Dumitru 


