
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
ADOPTATĂ ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 29 IUNIE 2016 
 

HOTĂRÂREA NR.8 
 

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA 
URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “RECONSTRUCŢIA 

ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI 
TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA” 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă de îndată 
la data de 29 iunie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 
fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “RECONSTRUCŢIA 
ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI 
TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA”, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 18163/27.06.2016 şi raportul Serviciului Dezvoltare Investiţii 
înregistrat sub nr. 18164/27.06.2016; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (3) din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor  
nr. 578/18.03.2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a modului de preluare şi 
predare a activelor fixe, corporale şi necorporale, a bunurilor de natura obiectelor de 
inventar procurate şi/sau realizate din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în 
cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale/europene, în scopul administrării ariei 
naturale protejate/implementării proiectelor pentru conservarea şi monitorizarea 
patrimoniului natural; 

- Dispoziţiei nr. 2993/CPP/21.04.2016 a Comisiei de predare-primire bunuri 
constituită în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor  
nr. 578/18.03.2016; 

- Dispoziţiei nr. 4340/CPP/17.06.2016 a Comisiei de predare-primire bunuri 
constituită în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor  
nr. 578/18.03.2016; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi alin. (5) lit.”a”, art. 119,  
art. 120 şi art.123 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 



ART. 1 Se aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Tulcea a 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, rezultate ca 
urmare a finalizării obiectivului de investiţii “RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ ÎN 
POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA 
DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA”, în valoare totală de 54.464.423,34 lei, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 (1) Se aprobă atribuirea în administrarea Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de natura 
mijloacelor fixe, rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii 
“RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA 
BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA”, în valoare 
totală de 54.464.423,34 lei, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, va preda pe bază de  
proces-verbal de predare-primire Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare  
Bucureşti, următoarea infrastructură modernizată: Staţiile de pompare SP 1 Dunăre,  
SP 2 Zaghen şi Canalul de legătură între Zaghen şi Dunăre. 

ART. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Tulcea 
se modifică în mod corespunzător. 

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Economică şi Serviciul Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.   
        ART. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
         Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
 
 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        SECRETAR,                                                                                     CONSILIER ,        
   Jr. BRUDIU Maria                                                                        TEODORESCU Mircea 
 
 


