
HOTĂRÂREA NR.137 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul privat al 
municipiului Tulcea a 4 centrale termice, care deservesc locuintele ANL situate in  

Tulcea pe str.Izvorului, nr. 4, nr. 6 si nr. 8 
 
 

Consiliul Local al  Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 24.09.2015; 

Examinand proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a 4 centrale termice, care deservesc locuintele 
ANL situate in Tulcea pe str.Izvorului, nr. 4, nr. 6 si nr. 8, proiect din initiativa Viceprimarului 
municipiului Tulcea;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea  

nr. 19120/20.07.2015 si raportul Directiei de Intretinere si Administratie Patrimoniu nr. 
10770/20.07.2015; 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 aprobate prin H.G. 
nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45, al. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art. 1  Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul privat 

al municipiului Tulcea a 4 centrale termice, care deservesc locuintele ANL situate in Tulcea pe 
str.Izvorului, nr. 4, nr. 6 si nr. 8. 

Art. 2 Inventarele bunurilor care alcatuiesc domeniul public şi privat al municipiului 
Tulcea se modifica in mod corespunzator. 

Art. 3 Centralele termice raman in administrarea S.C. Energoterm S.A. Tulcea pana la 
vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc.   

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

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

 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                     CHISTRUGĂ Corneliu Petre 
 
 


