
  

HOTĂRÂREA NR.85 
privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 209mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi bloc de locuinţe situat în Tulcea, strada 
Viitorului nr.87, cu număr  cadastral 37457, înscris în cartea funciară 37457 UAT Tulcea 

  
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară, din data 

de 27 aprilie 2016; 
Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 209mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi bloc de 
locuinţe situat în Tulcea, strada Viitorului nr.87, cu număr  cadastral 37457, înscris în cartea 
funciară 37457 UAT Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 11.145/14.04.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu  
nr. G.5576/12.04.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în 
vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispoziţiile art.879 şi art.880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art.10, art.36, al.(1), al.(2) lit.c), art.121 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările; 

În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6), art.49, art. 115 al. (1) lit. b) şi art.119 din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

Art.1  (1)Se aprobă dezmembrarea imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului 
Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi bloc de locuinţe situat în Tulcea, strada Viitorului 
nr.87, cu număr  cadastral 37457, înscris în cartea funciară 37457 UAT Tulcea, în două loturi, după 
cum urmează: 

-lotul 1 cu nr.cadastral 40950 având suprafaţa măsurată de 206mp, aferentă blocului de 
locuinţe; 

-lotul 2 cu nr.cadastral 40949 având suprafaţa măsurată de 3mp, liberă de construcţii. 
 (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(1) sunt cele din anexele care fac 

parte integrantă din hotărâre. 
Art.2  Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea, Dr. Ing. Constantin Hogea să 

semneze actul de dezmembrare în formă autentică, având ca obiect imobilul prevăzut la art.1.  
Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul municipiului 

Tulcea şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.  
Art.4  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 17 consilieri locali 
prezenţi. 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
          Jr. BRUDIU Maria                                                       SEVASTIN ANA Elena  


