
HOTĂRÂREA NR. 302 
 

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 9.221 mp, aparţinând domeniului public 
al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, înscris în cartea funciară 
nr. 35450 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea şi darea în folosință gratuită către 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea a terenului în 
suprafață de 900 mp, aparținând domeniului public al  municipiului Tulcea, situat în 

suburbia Tudor Vladimirescu, pentru construirea unei stații fixe și a punctului de 
observație 

 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară din data 
de 25 octombrie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 9.221 
mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor 
Vladimirescu, înscris în cartea funciară nr. 35450 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea şi 
darea în folosință gratuită către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” 
Tulcea a terenului în suprafață de 900 mp, aparținând domeniului public al  municipiului 
Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, pentru construirea unei stații fixe și a punctului 
de observație, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea nr. 29.051 din 
15.10.2018, adresa nr. 4041/2018 înaintată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
”Delta Dunării” și raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G.10.549 din 
15.10.2018; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Ținând seama de dispozițiile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 15, lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația 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 administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 9.221 mp, aparţinând domeniului 
public al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, înscris în cartea funciară 
nr. 35450 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea, în lotul nr. 1, având suprafață de 8.321 mp 
și lotul nr. 2, având suprafață de 900 mp. 

Art. 2 Se împuternicesc cu semnarea actului de dezmembrare în formă autentică Primarul 
municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea sau unul din cei doi Viceprimari, 
doamna Andaluzia Luca ori domnul Petre Marinescu. 

Art. 3 Se dă în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, către Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea terenul în suprafață de 900 mp, 
aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, 
pentru construirea unei stații fixe și a punctului de observație, conform planurilor de situație 
anexate, părţi integrante din prezenta hotărâre. 



Art. 4 Predarea-primirea terenului în suprafață de 900 mp se va face în condițiile legii, pe 
baza de Protocol încheiat între Consiliul Local al municipiului Tulcea prin Direcţia Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu şi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării”. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării”. 

Art. 6 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor si 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, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                             MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 

 


