
HOTARAREA NR. 103 
privind preluarea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de 

Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul public al 
municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a 

imobilului “Cinematograful Tineretului”, situat in Tulcea, str. Babadag nr. 4A 
 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 18 iunie 2014.        
 Examinand proiectul de hotarare privind preluarea din domeniul privat al statului si 
din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor 
<<Romania-Film>>, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea a imobilului “Cinematograful Tineretului”, situat 
in Tulcea, str. Babadag nr. 4A, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr. G.4.485/10.06.2014;   
           Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea;                                                                                                                           
 Avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii  
nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza dispozitiilor art.10, art. 36, al. (2) lit. c) 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 republicata, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 
HOTARASTE: 

 
 

Art. 1-  Se aproba trecerea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei 
Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul public 
al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a 
imobilului “Cinematograful Tineretului” cu teren aferent, situat in Tulcea, str. Babadag nr. 
4A. 

Art.2- (1) Bunurile mobile aflate in inventarul Cinematografului Tineretului vor 
trece in proprietatea privata a municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea. 

(2) Personalul existent la data transferului imobilului Cinematograful Tineretului va fi 
preluat in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Art.3 - Odata cu transferul imobilului „Cinematograful Tineretului” se va lichida 
debitul reprezentand impozitele si taxele locale aferente, iar suma de 3.933,01 lei, 

reprezentand pasive generale RADEF de repartizat, se va achita in termen de 3 zile de la 
data intocmirii Procesului verbal de predare-primire.” 

Art.4 - Preluarea efectiva se va face dupa semnarea si insusirea de catre Consiliul 
Local Tulcea a Protocolului incheiat intre Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a 



Filmelor <<Romania-Film>> prin reprezentantul mandatat si Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea  prin primar, care se va realiza dupa plata pasivului. 

Art.5 – Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obliga sa asigure, pentru o 
perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic, 
cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi 
culturale, in vederea realizarii interesului public general privind accesul la cultură. 

Art.6 - Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obliga ca în termen de maximum 4 
ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea 
Cinematografului Tineretului. 

Art.7 - Se interzice trecerea imobilului “Cinematograful Tineretului” din domeniul 
public al municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea.” 

Art.8 - Comisia de preluare a imobilului “Cinematograful Tineretului” cu teren 
aferent, situat in Tulcea, str. Babadag nr. 4A, se va constitui in baza Dispozitiei Primarului 
Municipiului Tulcea. 

Art.9 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea se 
va modifica in mod corespunzator. 

Art.10 - Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia 
de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.11 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale 

   
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 
 
 


