
 

 
HOTĂRÂREA NR. 74 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea  nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în 
suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada 

Eternităţii nr.31, Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 30 martie 2017; 
 Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA 
DOMNULUI”, strada Eternităţii nr.31, Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.6.719/13.03.2017 şi raportul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu  
nr. 3.961/14.03.2017; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300 
mp către PAROHIA “ ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii nr.31, Tulcea; 
 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 şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art.49 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 modifică denumirea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300 
mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii nr.31, Tulcea, care 
va avea următorul conţinut: 

“privind atribuirea în folosinţă gratuită PAROHIEI “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” 
a terenului în suprafaţă de 350 mp, aparţinând domeniului public al municipiului 
Tulcea, situat în Tulcea,  strada Eternităţii nr.31” 

Art.2 Se modifică şi se completează articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 42/28.02.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
în suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada 
Eternităţii nr.31, Tulcea, care va avea următorul conţinut: 
„Art.1(1) Se atribuie în folosinţă gratuită PAROHIEI “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” 
terenul în suprafaţă de 350 m, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, 



 

situat în Tulcea, strada Eternităţii nr.31, pe durata existenţei construcţiei, în vederea 
funcţionării lăcaşului de cult. 
(2) Se instituie asupra parcelei Cc2, în suprafaţă de 62 mp, servitute de trecere pentru 
acces în cimitir”. 

Art.3 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art.4  Protocolul de predare-primire a terenului, încheiat între părţi, se modifică 

în mod corespunzător. 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia de 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
Art.6 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotărârii 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 

 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


