
 
 

HOTĂRÂREA NR.210 
         PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI-TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL 

MUNICIPIULUI TULCEA, SITUAT IN TULCEA , STR. 1848, NR. 14A, CU NUMARUL CADASTRAL 35344, 
INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA nr. 35344 A MUNICIPIULUI  TULCEA, IN SUPRAFATA  MASURATA DE 

25000 MP 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
17.12.2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren apartinand 
domeniului public al Municipiului Tulcea, situat in Tulcea, str. 1848, nr. 14A, cu numarul cadastral 
35344, inscris in Cartea Funciara nr. 35344 a Municipiului Tulcea, in suprafata  masurata de 25000 
mp, proiect din iniţiativa viceprimarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 34606/ 10.12.2015 şi raportul comun întocmit de Direcţia Economică şi Biroul Achiziţii publice, 
Activităţi comerciale, Informatică  înregistrat sub nr. 34605 din 10.12.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În baza dispoziţiilor Legii nr. 7/1996, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale art. 879 – 880 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.10, art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin.(1), (3) şi (6), art. 49, art. 115 alin. (1) lit.b) şi 
art. 119 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1 (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren apartinand domeniului public al 
Municipiului Tulcea, situat in Tulcea, str. 1848, nr. 14A, cu numarul cadastral 35344, inscris in Cartea 
Funciara nr. 35344 a Municipiului Tulcea, in suprafata  masurata de 25000 mp, in 8 (opt) loturi, dupa 
cum urmeaza: 

- lotul nr.1 : imobil cu nr. cadastral 40302, in suprafata masurata de 4466 mp 
- lotul nr.2 : imobil cu nr. cadastral 40303, in suprafata masurata de 1870 mp 
- lotul nr.3 : imobil cu nr. cadastral 40304, in suprafata masurata de 1870 mp 
- lotul nr.4 : imobil cu nr. cadastral 40305, in suprafata masurata de 3993 mp 
- lotul nr.5 : imobil cu nr. cadastral 40306, in suprafata masurata de 3037 mp 
- lotul nr.6 : imobil cu nr. cadastral 40307, in suprafata masurata de   924 mp 
- lotul nr.7 : imobil cu nr. cadastral 40308, in suprafata masurata de 8065 mp 
- lotul nr.8 : imobil cu nr. cadastral 40309, in suprafata masurata de   775 mp 
               (2) Datele de identificare ale imobilelor prevazute la alin (1) sunt cele din anexa care 

face parte integrata din prezenta hotarare. 
ART. 2 Se imputerniceste Viceprimarul Municipiului Tulcea, Ing. Sacu Stere sa semneze actul 

de dezmembrare in forma autentica, avand ca obiect imobilul-teren prevazut la alin.(1). 
ART. 3 Cheltuielile privind incheierea in forma autentica a actului prevazut la art.1, precum si 

cheltuielile legate de publicitatea imobiliara vor fi suportate de la bugetul local. 
ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Viceprimarul Municipiului 

Tulcea, Direcţia Economică şi Biroul Achiziţii publice, Activităţi comerciale, Informatică. 
ART. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
      
     Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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