
HOTĂRÂREA NR. 36 
 

privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației 
Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ 
preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului 

Complex Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr. 74 
 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă de îndată din 
data de 25 martie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul 
public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului 
Complex Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr. 74, proiect din inițiativa Primarului; 

Luând în discuție adresa nr. 8205/01.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 
Tulcea sub nr. 6475/07.03.2019, înaintată de Ministerul Educației Naționale, Direcția Generală 
Infrastructură, Direcția Patrimoniu și Investiții, adresa nr. 343/07.01.2019, înregistrată la 
Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu sub nr. 273/08.01.2019, înaintată de Serviciul 
Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 
expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 8388/22.03.2019 și 
raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. 4730/21.03.2019; 

Ținând seama de acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratul Școlar Județean 
Tulcea cu nr. 2822/20.03.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea sub  
nr. 8170/21.03.2019;                                                                                                            

Având în vedere prevederile: 
- Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/29.11.2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 
- Hotărârii Guvernului nr. 762/27.07.2011 privind transmiterea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Tulcea; 

- art. 9, al. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, 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 şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 



Art. 1 (1) Se solicită trecerea din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea,  în domeniul public al 
Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru 
unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a următoarelor 
bunuri aferente Complexului  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74: 

- nr. MF 27128, Cabină poartă, suprafață construită de 21 mp, din măsurători 23mp; 
- nr. MF 104290, Drum asfaltat, având lungimea de 140 m; 
- nr. MF 104293, Teren  tenis, având suprafața de 1435 mp; 
- nr. MF 104301, Împrejmuire teren tenis, având lungimea de 140 mp; 
- nr. MF 104310, împrejmuire bază sportivă, lungime 9050 m; 
- nr. MF 104313, Tribune dale beton, 210 m; 
- nr. MF 104317, Teren Bididia, având 26732 mp, din măsurători 29278 mp; 
- stația de pompare aferentă bazinelor de înot, care asigură pomparea, filtrarea și 

decantarea apei din bazine, formată din: 
= nr. MF 104329, Decantor, Complex Bididia; 
= nr. MF104335, Bazin decantor, Complex Bididia; 
= nr. MF 104352, Stație filtru, suprafața construită de 57 mp, din măsurători 83 mp; 
- nr. MF 104357, platformă baschet, volei, handbal, având 7480 mp; 
- nr. MF 104361, drum asfaltat, având 140 m; 
(2) Se declară din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local. 
Art. 2 Preluarea efectivă se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea 

din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin 
Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru Liceul teoretic ”Ion Creangă” şi după 
semnarea Protocolului de predare-preluare între părţi. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu şi Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Secretarul Unitǎţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea Hotǎrârii autoritǎţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale.    

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 14 consilieri locali 

prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                             VICEPRIMAR, 
          Jr. BRUDIU Maria                                          Ing. LUCA Andaluzia 

 
 
 

 
 



 



 



 
 



 
 


