
HOTĂRÂREA NR. 226 
privind scoaterea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, a bunului 
imobil “Grup sanitar public Parc Ciuperca str.Isaccei”, din municipiul Tulcea,  

înregistrat la poziția 558 
 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data  

26 iulie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre privind scoaterea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
133/30.10.2008, a bunului imobil “Grup sanitar public Parc Ciuperca str.Isaccei”, din municipiul Tulcea, 
înregistrat la poziția 558, proiect din iniţiativa Primarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 20.446/18.07.2018, referatul nr. 10143/17.07.2018 şi raportul nr. G.10.184/18.07.2018, prezentate de 
Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public a județului Tulcea, precum și al 

municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.133/30.10.2008 privind însușirea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea; 
- Dispoziţia emisă de Primarul Municipiului Tulcea nr. 1187/17.07.2018 privind desfiinţarea grupului 

sanitar public situat în Parcul Lac Ciuperca din municipiul Tulcea; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 119 şi art. 120 din Legea  

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin.(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 și completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1 Se scoate din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, bunul imobil “Grup sanitar public 
Parc Ciuperca str. Isaccei”, din municipiul Tulcea, înregistrat la poziția 558, având datele de identificare 
prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a desfiinţării prin  
Dispoziţia emisă de Primarul Municipiului Tulcea nr. 1187/17.07.2018. 

Art.2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea însușit prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.4 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 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                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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