
HOTARAREA NR.59 
privind acceptarea donatiei facuta municipiului Tulcea si includerea in  

domeniul privat al municipiului Tulcea a bunului mobil reprezentand bustul  
Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara, din 
data de 27 martie 2014; 
 Examinand proiectul de hotarare privind acceptarea donatiei facuta municipiului Tulcea si 
includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea a bunului mobil reprezentand bustul 
Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie adresa inaintata de domnul Paul Prisada si domnul Cristian Antonescu 
nr.7177/18.03.2014 si raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 7177/ G. 
1.943 / 18.03.2014; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere prevederile art.984 si urmatoarele din Legea nr.287/2009, republicata, 
privind Codul Civil; 
         In baza dispozitiilor  art.36, alin.(1) si art.121 alin.(3) 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.1 - Se aproba acceptarea donatiei domnilor Paul Prisada si Cristian Antonescu, facuta 
municipiului Tulcea, constand in bunul mobil reprezentand bustul Majestatii Sale Regele Mihai al 
Romaniei. 

 Art.2 - (1)Se aproba inventarierea in domeniul privat al municipiului a bunului mobil si 
amplasarea acestuia in Parcul Delta din municipiul Tulcea. 

(2) Pe durata de viata a lucrarii plastice, Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul 
Tulcea prin Primar, se obliga sa nu schimbe locatia initiala a acesteia, pentru alte motive decat 
cele de utilitate publica ori de forta majora, fara acordul achizitorilor ori a persoanelor mandatate 
de acestia in acest sens. Aceasta prevedere constituie conditie rezolutorie a contractului de 
donatie, ce urmeaza a se semna de catre parti. 

Art. 3 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Tulcea se va 
modifica in mod corespunzator. 

Art.4 - Se imputerniceste Primarul municipiului Tulcea pentru semnarea in numele si pe 
seama Consiliului Local a actelor de donatie intre numitii Paul Prisada si Cristian Antonescu si 
Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea. 

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu. 

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

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 
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