
HOTĂRÂREA NR. 229  
Privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea 

Litoral-Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea investiției ”Apărare împotriva inundațiilor a 

localității 

Tudor Vladimirescu, județul Tulcea” 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 26 iulie 2018.  

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a terenului în 
suprafaţă de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în suburbia 
Tudor Vladimirescu, către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral-Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea investiției ”Apărare împotriva inundațiilor a 
localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea”, proiect din initiaţiva Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 19.588/11.07.2018 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 
18.388/G.9.440/12.07.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
În temeiul art. 15, lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă  nr. 107/2002 privind înfiinţarea 

Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

135/30.09.2004 privind concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 11.000 mp cu titlu 
gratuit, pentru realizarea investiției ”Apărare împotriva inundațiilor a localității Tudor 
Vladimirescu, județul Tulcea”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 195/28.10.2004; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 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 și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se dă în folosinţă gratuită, pe durata existenței lucrării hidrotehnice (dig), terenul în 
suprafaţă de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în suburbia 
Tudor Vladimirescu, către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral-Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea investiţiei “Apǎrare împotriva inundaţiilor a 
suburbiei Tudor Vladimirescu, judeţul Tulcea”. 

Art.2 Predarea-primirea terenului în suprafaţă de 11000 mp se va face în condiţiile legii, pe 
bază de Protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere 



şi Administrare Patrimoniu şi Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral-Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Tulcea. 

Art.3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 135/30.09.2004 privind concesionarea fără licitație publică a suprafeței 
de 11.000 mp cu titlu gratuit, pentru realizarea investiției ”Apărare împotriva inundațiilor a 
localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 195/28.10.2004. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.5 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 totalul de 21 consilieri 

locali prezenţi. 
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               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


