HOTĂRÂREA NR. 63
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.050 mp, situat în Tulcea, strada
Uzinei nr.2 şi transmiterea fără plată a acestuia în proprietatea Parohiei “Sfântul
Mare Mucenic Mina”

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 29 septembrie 2016;
Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al
municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă
de 1.050 mp, situat în Tulcea, strada Uzinei nr.2 şi transmiterea fără plată a acestuia în
proprietatea Parohiei “Sfântul Mare Mucenic Mina”, proiect din iniţiativa Primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea
înregistrată sub nr. 24.858/09.09.2016 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu nr. 11.107/09.09.2016;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate
în folosinţa unităţilor de cult;
În baza dispoziţiilor art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45, al.(1), (3) şi (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.050 mp, situat în Tulcea,
strada Uzinei nr.2.
Art.2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al
municipiului Tulcea se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Se transmite fără plată în proprietatea Parohiei “Sfântul Mare Mucenic
Mina” terenul în suprafaţă de 1.050 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea, situat în Tulcea, strada Uzinei nr.2.
Art.4 Se interzice înstrăinarea şi schimbarea destinaţiei, parţială sau totală, a
terenului în suprafaţă de 1.050 mp timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de
proprietate, încălcarea acestor prevederi atrăgând nulitatea absolută a actului de
transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară.
Art.5 Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în
termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.6 Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a
proprietăţii vor fi suportate din fondurile parohiei.

Art.7
Se
împuterniceşte
Primarul
municipiului
Tulcea,
domnul
dr.ing. Constantin Hogea, cu semnarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului
de proprietate.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
Art.9 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri
locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr.BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
VÂLCU Dumitru

