
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 373 
privind darea în administrare către S.C. Aquaserv S.A. a clădirii C25 edificată pe lotul nr. 2 în 
suprafată de 2161 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situată în Tulcea, 

strada Tineretului-Uzină de apă, pentru realizarea obiectivului de investiții Muzeul Apei 
 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data  

20 decembrie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Aquaserv S.A. a clădirii 

C25 edificată pe lotul nr. 2 în suprafată de 2161 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, 
situată în Tulcea, strada Tineretului-Uzină de apă, pentru realizarea obiectivului de investiții Muzeul Apei, 
proiect din iniţiativa Viceprimarului;   

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, domnul ing. Petre 
Marinescu înregistrată sub nr. 35.764/12.12.2018 şi raportul nr. G.14.894/07.12.2018, prezentat de Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, domnul ing. Petre 

Marinescu înregistrată sub nr. 19.589/11.12.2018 şi raportul nr. G.8.583/11.07.2018, prezentat de Direcţia 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 227/26.07.2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.5 lit.a) şi art. 120 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 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 şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1 Se aprobă darea în administrare către S.C. Aquaserv S.A. a clădirii C25 edificată pe lotul nr. 2 
în suprafată de 2161 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situată în Tulcea, strada 
Tineretului-Uzină de apă, pentru realizarea obiectivului de investiții Muzeul Apei. 

Art.2 Toate demersurile ocazionate de realizarea obiectivului de investiții Muzeul Apei cad în 
sarcina societății Aquaserv SA. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu Tulcea și S.C. Aquaserv S.A.. 

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, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 


