
HOTARAREA NR. 48 
privind modificarea art.1 din HCL nr.136/20.12.2012 privind inventarierea in domeniul 

public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement 

 
   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara din 
data de 26 martie 2015; 

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.136/20.12.2012 
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement, proiect 
din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 7.809/17.03.2015  si raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr.G 5.905/17.03.2015; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local HCL nr.136/20.12.2012  
privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36 alin.(1) si alin.(2) lit.c), art.119 si art.120 din Legea 
nr.215/2001 republicata, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 Se modifica art.1 din HCL nr.136/20.12.2012 privind inventarierea in domeniul 
public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement, care va avea urmatorul continut: 

“Art.1 Se aproba inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea a 80 de barci 
de agrement, 84 de hidrobiciclete si 20 de motoare electrice pentru hidrobiciclete si darea 
acestora in administrare catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu”. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.3 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

 Hotărârea a fost adoptata cu 16 voturi ale consilierilor locali din  19 consilieri locali 
prezenţi. 
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