HOTARARE NR.24
privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale
pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din Hotararea Guvernului nr.1123/2011
privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea
si pentru actualizarea anexei 4 a HG nr. 1704/2006- pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara
la data de 13.02.2015;
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de
colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3
din Hotararea Guvernului nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor
imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si pentru actualizarea anexei 4 a HG nr.
1704/2006- pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, proiect din initiativa Primarului;
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administratie Patrimoniu nr.
1488/30.01.2015;
Avand in vedere prevederile art. 10, art. 36, alin. (2), lit.c) si lit.e), alin.(7), lit.a) din
Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6), art.49 şi art. 115 al. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 republicata privind administraţia publică locală, modificata si completata,
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba Protocolul de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru
punerea in aplicare a prevederilor art.3 din Hotararea Guvernului nr.1123/2011 privind
reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si
pentru actualizarea anexei 4 a HG nr. 1704/2006- pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
Art.3-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptă cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali
prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
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Anexa nr.1 la HCL nr.24/13.02.2015
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PROTOCOL DE COLABORARE
intre

Ministerul Apararii Nationale si Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din Hotararea Guvernului nr.
1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor immobile situate in municipiul
Tulcea, judetul Tulcea si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, in temeiul dispozitiilor art. 4 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind
organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, si
cele ale art. 63 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice
locale,republicata, se incheie prezentul protocol de colaborare.
Partile protocolului de colaborare
Art. 1. - MINISTERUL APARARII NATIONALE, cu sediul in Bucuresti, strada
Izvorului nr. 110, sector 5, reprezentat prin domnul MIRCEA DUSA, ministrul apararii
nationale,
si
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, cu sediul in municipiul
Tulcea, strada Pacii nr. 20, judetul Tulcea, reprezentata prin domnul HOGEA
CONSTANTIN, primarul Municipiului Tulcea.
Obiectul protocolului de colaborare
Art. 2. - Obiectul protocolului de colaborare il constituie ducerea la indeplinire a
obligatiilor prevazute la art.3 din Hotararea Guvernului nr. 1123/2011 privind
reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in municipiul Tulcea, judetul
Tulcea, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ce revin in
sarcina Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
Forme de cooperare
Art. 3. - (1) Cooperarea se realizeaza prin informarea reciproca intre parti si/sau
structurile responsabile desemnate de catre parti in sensul indeplinirii obligatiilor ce reies
din prezentul protocol de colaborare.

(2) Structura din Ministerul Apararii Nationale responsabila de punerea in aplicare a
prezentului protocol de colaborare este Directia domenii si infrastructuri.
(3) Strucura din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea responsabila de
punerea in aplicare a prezentului protocol de colaborare este Directia de Intretinere si
Administrare Patrimoniu.
Obligatiile partilor
Art. 4. - (1) Ministerul Apararii Nationale se obliga sa puna la dispozitie Consiliului
Local al Municipiului Tulcea, la solicitarea acestei institutii, structura pe camere a
unitatilor locative ce revin institutiei militare, in procent de 50% din numarul de locuinte
ce vor fi construite pe amplasamentele fostelor imobile 397 Tulcea-partial, respective 5281
Tulcea-integral, mentionate la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1123/2011, dar
nu mai putin de 150 unitati locative, impreuna cu terenul aferent acestora, ce vor fi
realizate prin programe derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte.
(2) Consiliul Local al Municipiului Tulcea are urmatoarele obligatii :
a) sa transmita in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului
Apararii Nationale, in conditiile legii, 50% din numarul de locuinte construite pe
amplasarea fostelor imobile 397 Tulcea-partial, respective 5281 Tulcea-integral,
mentionate la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1123/2011, dar nu mai putin de
150 unitati locative, impreuna cu terenul aferent acestora, realizate prin programe derulate
de Agentia Nationala pentru Locuinte, intr-un termen de 4 ani de la data intrarii in vigoare
a prezentului protocol de colaborare, astfel :
i) 110 de unitati locative realizate pe amplasamentul fostului imobil 397 Tulceapartial, situate in str. 1848, municipiul Tulcea;
ii) 40 de unitati locative realizate pe amplasmentul fostului imobil 5281 Tulceaintegral, situate in str. Antenei FN, municipiului Tulcea;
b) sa transmita procentul de 50% din numarul de locuinte construite pe
amplasamente prevazute la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1123/2011, dar nu
mai putin de 150 unitati locative, impreuna cu terenul aferent acestora in domeniul public
al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, etapizat, intr-un procent de
25% din numarul total de locuinte;
c) sa isi asume prin hotarare obligatiile institutiei prin prezentul protocol de
colaborare.
Divergente
Art. 5. Eventualele divergente referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor
prezentului protocol de colaborare vor fi rezolvate pe cale amiabila, prin consultari intre
parti, iar in cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, de catre instantele
de judecata din Romania.
Dispozitii finale
Art. 6. - (1) Prezentul protocol de colaborare poate fi denuntat unilateral de catre
oricare dintre parti printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti. In acest caz,
valabilitatea protocolului de colaborare inceteaza de la data primirii notificarii de catre
cealalta parte.
Art. 7. - (1) Prezentul protocol de colaborare intra in vigoare la data ultimei
semnaturi si este valabil pe o perioada de 4 ani de la data intrarii in vigoare.

(2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat si/sau completat numai cu
acordul scris al ambelor parti, prin act additional.
(3) Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
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